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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 1 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

1. การยกระดับขีด

ความสามารถของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

ใหมีสมรรถนะสูง 

1. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง 

2. กรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นมีระบบการบริหาร

จัดการที่ด ีมีประสิทธิภาพ 

ตามหลกัการบริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ ี

3. บุคลากรกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่นมีความพึง

พอใจตอระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทีเ่ปนธรรม 

 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตามหลักเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมินตามคาํรับรอง 

การปฏิบตัิราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

3. รอยละของระดับความพึงพอใจตอระบบการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

4. ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธดานบุคลากร

และดําเนินการตามแผนฯ (HR Scorecard) 

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นใหตรงตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) ที่สอดคลองกบัเปาหมายเชิง 

ยุ ทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

6. รอยละของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) 

7. ระดับความสําเร็จของการวางระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และการยกยองชมเชย (Individual 

Scorecard) 

 

 

ระดับ 3 

 

4.6 

 

80 

 

ระดับ 3 

 

ระดับ 3 

 

 

 

รอยละ 50 

 

 

ระดับ 3 

1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

2. การวางแผนกลยุทธดานบุคลากรและ

ดําเนินการตามแผน(HR Scorecard) 

3. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นใหมีขีดความสามารถ

สนองตอบตอยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นในการฝกอบรมตางๆ 

4. การจัดทาํฐานขอมูลความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน 

5. การวัดหรือสํารวจความพึงพอใจตอระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรมจากบุคลากร

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

6. การหาความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) ที่สอดคลองกบัเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตร 

7. การติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

8. การจัดการความรู 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 2 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

1. การยกระดับขีด

ความสามารถของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

ใหมีสมรรถนะสูง 

(ตอ) 

4. บุคลากรกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่นไดรับ  

การพัฒนาตรงตามความ

ตองการการฝกอบรม

(Training Needs) ที่

สอดคลองกับเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

5. กรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่นเปนองคกรแหงการ 

เรียนรู (Learning 

Organization) 

6. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถสนับสนุน

การปฏิบตัิงานตามภารกิจของ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

8. ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูในการพัฒนา

องคกร 

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบตัิงานตามภารกจิ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 

ระดับ 3 

 

ระดับ 3 

 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 3 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

2. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร

จัดการขององคกร

ปกครอง  

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีการบริหารจัดการทีด่ ี

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปน

เครื่องมือการพัฒนาพื้นทีใ่ห

สอดคลองกับความตองการ

ของประชาชน 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการงบประมาณ

การเงินการคลังใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได 

4. บุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมี

ศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 

5. ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

1. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการ

ประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ ี

2. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปาหมายที่มี

ระบบควบคุมภายในทีด่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตาม

ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานควบคมุภายใน พ.ศ.2544 

3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปาหมายที่มีการ

สงเสริมใหจัดทําแผนชุมชนตามเกณฑทีก่ําหนด 

4. รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวนทีอ่งคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง 

5. จํานวนของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีไ่ดรับ

การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสงมอบบริการ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํามาตรฐานกลาง

กํากบัการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

รอยละ 50 

 

 

รอยละ 72.5 

 

 

 

รอยละ 90 

 

รอยละ 7.81 

 

8,000  

 

ระดับ 3 

 

ระดับ 3 

 

 

1. หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

2. การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

3. ระบบควบคุมภายในทีด่ีมีประสิทธิภาพ และ

มีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 

4. การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น 

5. การหาความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) ที่สอดคลองกบัเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตร 

6. การพัฒนาตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) 

7. การติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

8. มาตรฐานการบริการสาธารณะแตละประเภท 

9. การวัดหรือสํารวจความพึงพอใจตอระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรมจากบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

10. การตรวจสอบระบบการเงินบัญชทีองถิ่น 

11. กระบวนการในการบริหารการคลังทองถิ่น 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 4 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

3. การสรางและ

ใชภาคเีครือขาย

ในการพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดรับความเชื่อมั่นศรัทธาจาก

ประชาชน 

2. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นสามารถใชภาคี

เครือขายฯ ใหเขารวมเปน

หุนสวนการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

3. ภาคีเครือขายฯ เขาถึง

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

4. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น/สํานักงานทองถิ่น

จังหวดัมีศูนยประสานงานภาคี

เครือขายฯ 

5. บุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายฯ 

 

1. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการ

ประเมินความเชือ่มั่นของประชาชนอยูในระดบัด ี

2. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการแตงตั้ง

กรรมการหรือจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับหนาทีส่าธารณะ โดย

มีตัวแทนของภาคีเครือขายฯผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูเปน

องคประกอบ 

3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนภาคีเครือขายฯ (จากจํานวนที่

สํารวจขอมูลในปที่ผานมา) 

4.จํานวนชองทางตดิตอและใหขอมูลขาวสารกับภาคี

เครือขายฯ  

5.จํานวนศูนยประสานงานภาคเีครือขายฯ ที่ไดรับการจัดตั้ง

ตามหลกัเกณฑที่กาํหนด  

6. รอยละของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของภาค ี

เครือขายฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

7.จํานวนหนวยงานในสังกดั กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นที่มีการทาํงานในสังกัดที่มีการทํางานรวมกับภาคี

เครือขายฯ 

8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทาํฐาน ขอมูล

สมาชกิภาคเีครือขายฯ 

รอยละ 50 

 

รอยละ 75 

 

 

 

- 

 

2 

 

19 

 

รอยละ 70 

 

 

 

- 

 

 

ระดับ 3 

 

1. การสรางภาคีเครือขายในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

2. การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย 

3. การจัดตั้งศูนยประสานงานภาคเีครือขายใน

การดาํเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

4. การประชาสัมพันธภารกิจและกิจกรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. ฐานขอมูลสมาชกิเครือขาย 

6. ฐานขอมูลภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทีเ่ปดโอกาสใหภาคประชาชน 

ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมได 

7. การสงเสริมภาคเีครือขายในทุกภาคสวน 

8. การมีมนุษยสัมพันธ การประสานงาน และ

การทาํงานเปนทีม 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 5 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

3. การสรางและ

ใชภาคเีครือขาย

ในการพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น (ตอ) 

 

6. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นมีฐานขอมูลสมาชิก

ภาคเีครือขายฯ ที่ถกูตองและ

เปนปจจุบัน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 6 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

ความรู แผนที่ 1 องคความรูที่จําเปน :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและสามารถยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ใหมีสมรรถนะสูง 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ระดับ 5) 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ความรู แผนที่ 2 องคความรูที่จําเปน :  การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวนทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป 

พ.ศ.2550) (รอยละ 5) 

แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ความรู แผนที่ 3 องคความรูที่จําเปน :  การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกรและสนองตอบตอนโยบายของรัฐ 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของเทศบาลตําบลที่มีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชมุชน (รอยละ 60) 

                              

 ผูทบทวน :        

 

       (นายวลัลภ  พริ้งพงษ) 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

                          

 ผูอนุมัติ   :           

 

             (นายมานิต วัฒนเสน) 

              อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 7 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใช

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) วาตองใช

ความรูในเรื่องใด อยูที่ใด และเปน

ความรูประเภทใด (Explicit 

Knowledge  หรือ Tacit Knowledge) 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 52 จํานวนรายการความรูที่บงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

อยางนอย 3 รายการ 5 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.    

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

 

- ก.พ.ร. ส.ถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team  

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 8 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูดานการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) โดยการ 

       2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการพัฒนาคุณภาพ      

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี      

การบงชีว้าอยูในตัวบุคคลไดรับ

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

5 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.   

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team  

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 9 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

 2.2 คนหาความรูจาก Internet  มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี  

การบงชีว้าเปนองคความรูที่

สามารถรวบรวมไดจาก 

Internet ไดรับการรวบรวมเปน

องคความรูที่จําเปนตองใชใน

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ. 

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 10 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาองคความรูจาก

เอกสาร ระเบียบ คูมือการทาํงาน 

ที่เกี่ยวของ 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี  

การบงชีว้าเปนองคความรูที่

สามารถรวบรวมไดจาก 

เอกสาร ระเบียบ คูมือการ

ทํางานที่เกี่ยวของ ไดรับการ

รวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 11 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูดานการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่

สรางและแสวงหามาได ใหเปนระบบ 

ดวยการ 

       3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวม

และแสวงหามาไดจากตัวบุคคล  

จาก Internet และจากเอกสาร 

ระเบียบคูมือทีเ่กี่ยวของ ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชดัเจน 

 

 

 

 

 

ก.ค 52 ระดับความสําเร็จในการจัด

กลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชดัเจน 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชดัเจน) 

2 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ. 

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 12 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทาํฐานขอมูลองคความรู

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ก.ค 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีรางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA)  ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

2 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ. 

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 13 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

3.3 จัดทํารางคูมือเกี่ยวกับ   

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

ก.ค 52 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีรางเอกสารในการจัดทาํ

คูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)) 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 14 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรูดาน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ดวยการ 

 

     

 

  4 

 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรูเพื่อรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ 

ความถกูตองของขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ได

รวบรวมและจัดระบบในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกสแลว 

 

 

 

 

 

ก.ค. 52 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถกูตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ   

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

สําเร็จ 

(มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

5 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.   

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ.    

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 15 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

 

     4.2 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรู เพื่อรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ 

ความถกูตองของขอมูลองคความรู  

ที่ไดรวบรวมและจัดระบบในรูปแบบ

รางคูมือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

แลว  

 

 

 

 

ก.ค. 52 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของการ

จัดทาํคูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีคูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)) 

5 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.   

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ.    

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 16 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

 

 

จัดระบบการเขาถึงองคความรูใหมี

ความสะดวกแกผูใชงาน โดย 

 

 5.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

ก.ค. 52 

 

 

 

จํานวนครั้งในการจัดทาํบอรด

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที่

ก.พ.ร. สถ.

2 คน) 

 

 

 

 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 17 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.2 นําองคความรูเกี่ยวกับ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website KM 

ของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค.  52 ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

 

สําเร็จ 

(มีการนําองคความรูเกี่ยวกบั

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม) 

3 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร. สถ.    

1 คน , ศส. 

1 คนและ

ฝายเลขาฯ  

KM Team  

1 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ศส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 18 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.3 จัดทาํสมุดรายชือ่ทมีงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) เพื่อประโยชนในการติดตอ

ประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

ส.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

สมุดรายชื่อทีมงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) เพื่อ

ประโยชนในการติดตอ

ประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีการจัดทําสมุดรายชื่อ

ทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) เพื่อประโยชนใน

การตดิตอประสานงาน และ

บรรจุลงใน website KM) 

ของกรม 

17 คน 

(เจาหนาที ่

สํานัก กอง

แหงละ 1 

คน) 

- สํานัก กอง 

(สวนกลาง) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 19 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ดวยการ 

       6 

 

     6.1 จัดชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

 

 

ก.ค. – ส.ค.  

52 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทาํชุมชน

นักปฏิบตัิ (CoP) เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

เดอืนละ 1 ครั้ง 10 คน 

(เจาหนาที ่ 

ที่รับผิดชอบ

การพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ สถ.) 

- สํานัก กอง

ที่เกี่ยวของ 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 20 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.2 การจัดทาํระบบพี่เลีย้งสอน

งาน (Coaching) และระบบการ

ติดตามประเมินผลดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการสอน

งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

สําเร็จ 

(มีการสอนงาน เพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)) 

ผูรับการ

สอนงาน 

2 คน 

(เจาหนาที ่

ก.พ.ร.  

2 คน) 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 21 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรู

เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย 

 

       7 

 

     7.1 จัดทาํ CoP ระหวางผูที่ 

เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

และกาํหนดแนวทางในการพัฒนา

องคการตอไป 

ก.ย. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทาํ 

CoP ระหวางผูทีเ่กี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไป

ใชในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

สําเร็จ  

(มีแนวทางในการพัฒนา

องคการ) 

 

 

10 คน 

(เจาหนาที ่ 

ที่รับผิดชอบ

การพัฒนา

คุณภาพการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ สถ.) 

- สํานัก กอง 

ที่เกี่ยวของ 

- ก.พ.ร. สถ. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 22 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสีมรรถนะสูง 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด (KPI) :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

     7.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแก

ผูที่เกี่ยวของทีเ่ขารวม CoP และ

กอใหเกดิองคความรูใหมทีเ่กี่ยวของ

กับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ก.ย.  

2552 

รอยละความสําเร็จของการ

มอบรางวลัใหแกผูที่เขารวม 

CoP เพื่อกําหนดแนวทาง

พัฒนาองคการตอไป 

รอยละ 100 10 คน 

 

- ก.พ.ร. สถ. 

- KM Team 

  

 

                             

ผูทบทวน :        

 

       (นายวลัลภ  พริ้งพงษ) 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

 

 

                          

 ผูอนุมัติ   :       

 

          (นายมานิต  วัฒนเสน) 

           อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 23 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคดิเห็นเพื่อตรวจสอบ 

องคความรูที่จําเปนตองใชในการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 52 จํานวนรายการความรูที่บงชี้

และตรวจสอบองคความรูที่

จําเปนตองใชในการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 

อยางนอย 3 รายการ 5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

3 คน และ

ฝายเลขา 

KM Team 

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ       : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 24 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่เกี่ยวของ 

กับองคความรูที่จําเปนตองใชในการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี      

การบงชีว้าอยูในตัวบุคคลได   

รับการรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

3 คน และ

ฝายเลขา 

KM Team 

2 คน) 

 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 25 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

 2.2 คนหาความรูจาก Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี  

การบงชีว้าเปนองคความรูที่

สามารถรวบรวมไดจาก 

Internet ไดรับการรวบรวมเปน

องคความรูที่จําเปนตองใชใน

การจัดเกบ็รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

2 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 26 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาความรูจากเอกสาร ระเบียบ 

คูมือการทาํงานทีเ่กี่ยวของ 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี     

การบงชีว้าเปนองคความรูที่

สามารถรวบรวมไดจากเอกสาร 

ระเบียบ คูมือการทาํงานที่

เกี่ยวของ ไดรับการรวบรวมเปน

องคความรูที่จําเปนตองใช 

ในการจัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 27 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูการจัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทีส่รางและแสวงมาได

ใหเปนระบบ ดวยการ 

       3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาไดจากตัวบุคคล จาก Internet 

และจากเอกสารคูมือการทาํงานที่เกี่ยวของ

ใหเปนระบบและเปนหมวดหมูที่ชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชดัเจน 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปน

ระบบและเปนหมวดหมู

ที่ชดัเจน) 

 

 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 28 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทาํฐานขอมูลองคความรู  

ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการจัดเกบ็รายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีรางฐานขอมูลองค

ความรูเกี่ยวกบัการ

จัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

รูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

2 คน) 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 29 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.3 จัดทาํรางคูมือเกี่ยวกับการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือที่รวบรวมความรู

เกี่ยวกับการจัดเกบ็รายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สําเร็จ 

(มีรางเอกสารในการ

จัดทาํคูมือเกี่ยวกับ 

การจัดเกบ็รายไดของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

2 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 30 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรูดาน 

การจัดเกบ็รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดวยการ 

       4 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ 

องคความรู เพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการจัดเกบ็รายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรวบ

รวบและจัดระบบในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสแลว 

 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการ 

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา  

รูปแบบและความถกูตอง 

ของขอมูลองคความรูเกี่ยวกบั

การจัดเกบ็รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส 

สําเร็จ 

(มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการจัดเกบ็

รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

 

 

 

 

 

7 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท. 

5 คน และ  

ฝายเลขาฯ

KM Team  

2 คน) 

 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขา

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 31 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

     4.2 ประชุมผูทีเ่กี่ยวของกับองคความรู 

เพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง

เนื้อหา รูปแบบ  ความถกูตองของขอมูล

องคความรูที่ไดรวบรวบและจัดระบบใน

รูปแบบรางคูมือเกี่ยวกบัการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 

 

 

 

 

 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของการ

จัดทาํคูมือการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการจัดเกบ็รายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สําเร็จ 

(มีคูมือเกี่ยวกับการ

จัดเก็บรายไดของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)  

 

 

 

 

 

7 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท. 

5 คน และ  

ฝายเลขาฯ

KM Team  

2 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 32 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

 

    จัดระบบการเขาถึงองคความรูใหมีความ

สะดวกตอกลุมผูใชงาน โดย 

     5.1 จัดทาํบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกบั

การจัดการความรู และการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

 

ก.ค. 52 

 

 

 

จํานวนครั้งในการจัดทาํบอรด

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

จัดการความรู และการจัดเกบ็

รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท. 

2 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



 
 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 33 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.2 นําองคความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการนําองค

ความรูเกี่ยวกบัการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website 

KM ของกรม 

สําเร็จ 

(มีการนําองคความรู

เกี่ยวกับการจัดเกบ็

รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของ

กรม) 

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 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 34 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

     5.3 จัดทาํสมุดรายชือ่ทมีงานที ่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเกบ็รายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชน

ในการติดตอประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

ส.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการ 

จัดทําสมุดรายชื่อทีมงานที ่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเกบ็

รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการ

ติดตอประสานงาน และบรรจุ 

ลงใน website KM ของกรม 

สําเร็จ 

(มีการจัดทําสมุด 

รายชื่อทมีงานที ่

รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การจัดเกบ็รายไดของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อประโยชน

ในการติดตอ

ประสานงาน โดยบรรจุ

ลงใน website KM 

ของกรม) 

 

 

 

 

 

75 คน 

(เจาหนาที่

สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น

จังหวดั  

แหงละ  

1 คน) 

- สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง 

ทองถิ่นจังหวดั  

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 

การจัดเกบ็รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดวยการ 

        6 

     6.1 จัดทาํชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  

เกี่ยวกับการจัดเกบ็รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

 

 

 

ก.ค. - ส.ค. 

52 

 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทาํชุมชน

นักปฏิบตัิ (CoP) เกี่ยวกับ   

การจัดเกบ็รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดอืนละ 1 ครั้ง 10 คน 

(สน.คท.  

8 คน และ

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

2 คน) 

 

 

 

 

 

  

 - สน.คท. 

 - ฝายเลขาฯ   

 KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 36 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.2 การจัดทาํระบบพี่เลีย้งสอนงาน 

(Coaching) และระบบการตดิตาม

ประเมินผลดําเนินการ 

ส.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการสอน

งานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

สําเร็จ 

(มีการสอนงาน เพื่อ

เปนชองทางใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการจัดเกบ็

รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับการ

สอนงาน 

1 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

1 คน) 

- สน.คท. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 37 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 จัดกิจกรรมใหมีการเรียนรูองคความรูดาน

การจัดเกบ็รายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยการ 

 

 

 

7.1 จัดทํา CoP ระหวางผูทีเ่กี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไปใชในการ

จัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 52 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรู

ไปใชในการจัดเก็บรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการประเมิน

การนําองคความรูไป

ใชในการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 คน 

(เจาหนาที ่

สน.คท.  

8 คน และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

 

 

 

 

 

 

- สน.คท. 

- KM Team 

  



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 39 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเกบ็รายไดในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2550) 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

7.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูที่

เกี่ยวของทีเ่ขารวมกิจกรรมการตอบคาํถาม

ดานการจัดเกบ็รายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ก.ย. 52 รอยละความสําเร็จของการ

มอบรางวลัใหแกผูที่เขารวม 

กิจกรรมการตอบคําถามดาน

การจัดเกบ็รายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

รอยละ 100 

 

 

 

10 คน 

 

- สน.คท. 

- KM Team 

  

 

 

                              

 

 ผูทบทวน :       

       (นายวลัลภ  พริ้งพงษ) 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

 

 

 

           

                

 ผูอนุมัติ   :           

          (นายมานิต  วัฒนเสน) 

             อธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 



 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 40 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใช

ในการสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการ

มีสวนรวมของภาคเีครือขายวาตองใช

ความรูในเรื่องใด อยูที่ใด และเปน

ความรูประเภทใด (Explicit 

Knowledge  หรือ Tacit Knowledge) 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 52 จํานวนรายการความรูที่บงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย 

อยางนอย 3 รายการ 5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

3 คน และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

2 คน) 

 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team  

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 41 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

สรางและแสวงหาความรูดานการ

สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย โดยการ 

 

       2 

     2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดย

การมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มี 

การบงชีว้าอยูในตัวบุคคลไดรับ

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมี

สวนรวมของภาคเีครือขาย 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

3 คน และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

2 คน) 

 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team  

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 42 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.2 คนหาความรูจาก Internet  มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่

สามารถรวบรวมไดจาก 

Internet ไดรับการรวบรวม

เปนองคความรูทีต่องใชใน        

การสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขาย  

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

2 คน) 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 43 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

     2.3 คนหาองคความรูจาก

เอกสาร ระเบียบ คูมือการทาํงาน 

ที่เกี่ยวของ 

มิ.ย. 52 รอยละขององคความรูทีมี  

การบงชีว้าเปนองคความรู

รวบรวมมาไดจากเอกสาร 

ระเบียบ คูมือการทาํงานที่

เกี่ยวของ ไดรับการรวบรวม

เปนองคความรูที่จําเปนตองใช

ในการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขาย  

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.       

2 คน) 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 44 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดการความรูดานการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายที่สรางและแสวงหามาได 

ใหเปนระบบ ดวยการ 

       3 

     3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวม

และแสวงหามาไดจากตัวบุคคล  

จาก Internet และจากเอกสาร 

ระเบียบคูมือทีเ่กี่ยวของ ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชดัเจน 

 

 

 

 

 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัด

กลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชดัเจน 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชดัเจน) 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

2 คน) 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 45 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

     3.2 จัดทาํฐานขอมูลองคความรู

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ก.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํ

แผนชุมชนโดยการมีสวนรวม

ของภาคเีครือขายในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีรางฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมี

สวนรวมของภาคเีครือขาย 

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.    

2 คน) 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 46 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

3.3 จัดทํารางคูมือเกี่ยวกับ 

การจัดทําแผนชมุชน 

ก.ค. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือเกี่ยวกับการจัดทาํ

แผนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีรางเอกสารในการจัดทาํ

คูมือเกี่ยวกับการจัดทําแผน

ชุมชน 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.       

2 คน) 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 47 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

ประมวลและกลั่นกรองความรูดาน

การสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการ

มีสวนรวมของภาคเีครือขาย ดวยการ 

 

     

 

  4 

 

     4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับ

องคความรูเพื่อรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ 

ความถกูตองของขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดย

การมีสวนรวมของภาคเีครือขาย     

ที่ไดรวบรวมและจัดระบบในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกสแลว 

 

 

ก.ค. 52 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถกูตองของ

ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ   

การสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขาย ในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส 

สําเร็จ 

(มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมี

สวนรวมของภาคเีครือขาย

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

- สน.สส.  

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 48 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

(ตอ) 

 

4.2 จัดประชมุผูทีเ่กี่ยวของกับ

องคความรู เพื่อรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ 

ความถกูตองของรางคูมือเกีย่วกับ 

การจัดทําแผนชมุชน 

 

 

 

 

ก.ค. 52 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของการ

จัดทาํคูมือเกี่ยวกับการจัดทาํ

แผนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีคูมือเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนชุมชน) 

 

5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

- สน.สส.      

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 49 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

 

 

    จัดระบบการเขาถึงองคความรูให

มีความสะดวกแกผูใชงาน โดย 

 

5.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดย

การมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

 

 

 

 

ก.ค. 52 

 

 

 

 

จํานวนครั้งในการจัดทาํบอรด

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

สงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชน

โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

 

2 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.    

2 คน) 

 

 

 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 50 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.2 นําองคความรูเกี่ยวกับ 

การดาํเนินงานเกี่ยวกบัการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํ

แผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขาย ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website KM 

ของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค.  52 ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกี่ยวกับการ

สงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชน

โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website 

KM ของกรม 

สําเร็จ 

(มีการนําองคความรูเกี่ยวกบั

การสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขายในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม) 

3 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.  

1 คน ,ศส. 

1 คน และ

ฝายเลขาฯ  

KM Team  

1 คน) 

- ก.พ.ร. 

- ศส. 

- ฝายเลขาฯ 

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 51 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 

(ตอ) 

 

     5.3 จัดทาํสมุดรายชือ่ทมีงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํ

แผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขาย เพื่อประโยชนในการ

ติดตอประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

ส.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

สมุดรายชื่อทีมงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมี

สวนรวมของภาคเีครือขาย 

เพื่อประโยชนในการติดตอ

ประสานงาน และบรรจุลงใน 

website KM ของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 

(มีการจัดทําสมุดรายชื่อ

ทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขายเพื่อประโยชน

ในการติดตอประสานงาน 

และบรรจุลงใน website KM 

ของกรม) 

75 คน 

(เจาหนาที ่

สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น

จังหวดัแหง

ละ 1 คน) 

- สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

จังหวดั 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 52 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 

การสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการ

มีสวนรวมของภาคเีครือขาย ดวยการ 

       6 

 

     6.1 จัดชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) 

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดย

การมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. – ส.ค.  

2552 

จํานวนครั้งที่มีการจัดทาํชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับ  

การสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหจัดทําแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขาย 

เดอืนละ 1 ครั้ง 5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 54 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

     6.2 การจัดทาํระบบพี่เลีย้งสอน

งาน (Coaching) และระบบการ

ติดตามประเมินผลดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 52 ระดับความสําเร็จในการสอน

งานเกี่ยวกับการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํ

แผนชุมชนโดยการมีสวนรวม

ของภาคเีครือขาย 

สําเร็จ 

(มีการสอนงาน เพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูเกี่ยวกบัการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการ

มีสวนรวมของภาคเีครือขาย) 

ผูรับการ

สอนงาน 

1 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.  

1 คน) 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 55 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

จัดกิจกรรมใหมีการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูในดานการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํ

แผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ภาคเีครือขายโดย 

 

       7 

 

     7.1 จัดทาํ CoP ระหวางผูที่ 

เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชในการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํแผน

ชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย 

ก.ย. 52 ระดับความสําเร็จในการจัดทาํ 

CoP ระหวางผูทีเ่กี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไป

ใชในการสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทาํ

แผนชุมชนโดยการมีสวนรวม

ของภาคเีครือขาย 

 

 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการประเมินการนํา

องคความรูไปใชในการ

สงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชน

โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย) 

 

 

 

5 คน 

(เจาหนาที ่

สน.สส.     

3 คนและ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

2 คน) 

 

- สน.สส. 

- ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หนาที่ : 56 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การสรางและใชภาคเีครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคความรูที่จําเปน (K)  : การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนชมุชนโดยการมีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ตัวชี้วัด (KPI) :  รอยละของเทศบาลตําบลทีม่ีการสงเสริมใหจัดทาํแผนชุมชนอยางนอยเทศบาลละ 1 ชุมชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 60 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

(ตอ) 

7.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูที่

เกี่ยวของทีเ่ขารวม CoP และ

กอใหเกดิองคความรูใหมทีเ่กี่ยวของ

กับการสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหจัดทาํแผนชุมชนโดยการ

มีสวนรวมของภาคเีครือขาย 

ก.ย. 52 รอยละความสําเร็จของการ

มอบรางวลัใหแกผูที่เขารวม 

CoP และกอใหเกดิองคความรู

ใหมที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทาํแผนชุมชนโดยการมีสวน

รวมของภาคีเครือขาย 

รอยละ 100 5 คน 

 

- สน.สส. 

- KM Team 

  

 

 

                               

ผูทบทวน :        

       (นายวลัลภ  พริ้งพงษ) 

      รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

 

 

 

                            

  ผูอนุมัติ   :      

              (นายมานิต  วัฒนเสน) 

            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



     

���� 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. การเขาถงึความรู 
      

6. การแบงปน 

    แลกเปลี่ยนความรู 

      

7. การเรียนรู 
      

หมายเหตุ             หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก           
                             

                            หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับนอย 
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5.  
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6.  

การยกยองชมเชย
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3. การจัดความรูใหเปน 
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7. การเรียนรู 
      

หมายเหตุ             หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก           
                             

                            หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับนอย 

 

 

 



 ���� ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 3 

           

                           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. การเขาถงึความรู 
      

6. การแบงปน 

    แลกเปลี่ยนความรู 

      

7. การเรียนรู 
      

หมายเหตุ             หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก           
                             

                            หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับนอย 

 

 

 

 



 - CKO Profile - 

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

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) รองอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ฝาย/แผนก/หนวย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

การฝกอบรม ศึกษาดูงาน - หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 31 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 32 

เกียรติคุณที่ไดรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณชางเผือก 

ที่อยู กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

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

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

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒ ิ 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/สังกัด                    ทําหนาที่เปน 

1. นายวัลลภ พริ้งพงษ  รองอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        CKO 

2. นายนิกร สุกใส   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น        ที่ปรึกษา KM Team 

3. นายชลธี  ยังตรง     ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่           หัวหนา KM Team 

4. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร           คณะทํางาน 

5. ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น      คณะทํางาน 

6. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม        คณะทํางาน 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

7. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น          คณะทํางาน 

8. ผูอํานวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น         คณะทํางาน 

9. ผูอํานวยการสํานักประสานการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด       คณะทํางาน 

10. ผูอํานวยการกองคลัง             คณะทํางาน 

11. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน            คณะทํางาน 

12. ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถิ่น สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น     คณะทํางาน 

13. ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง  คณะทํางาน 

 14. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 

15. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น   คณะทํางาน 

16. ผูอํานวยการสวนวิชาการ   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น         คณะทํางาน 

17. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น    สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น     คณะทํางาน 



  ชื่อ – สกุล    ตําแหนง/สังกัด                    ทําหนาที่เปน 

 

18. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ   สํานักงานเลขานุการกรม        คณะทํางาน 

19. นายกฤษฎา  สมประสงค   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     คณะทํางาน 

     สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

20. นางพัทธานันท  ยังตรง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ      คณะทํางาน 

     สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

21. นายสุวรรณชัย  สมปอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     คณะทํางาน 

     กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

22. ม.ล.กฤษณกมล  กมลาศน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       คณะทํางาน 

     กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

23. นายรุงทวี  แกวคําปา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะทํางาน 

     สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

24. นายสุรชัย  ตันชัชวาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะทํางาน 

     สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

 25. น.ส.เบญจวรรณ  งามวิริยะวงศ    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  คณะทํางาน 

26. น.ส.สังวาน  พรดอนกอ   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     คณะทํางาน 

     สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

27. นายยุทธิชัย  ไมตรีจิตร   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  (พนักงานราชการ)      คณะทํางาน 

     สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

28. น.ส.จิรวรรณ  สนั่นเมือง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานราชการ)     คณะทํางาน 

     สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

29. นายกติตพิงษ ชูประสทิธิ์    หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลัง และระบบงาน กองการเจาหนาที่ คณะทํางานและเลขานุการ 

30. น.ส.ผกาภรณ  จันทรทิพย   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กองการเจาหนาที่        ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 



  - รายชื่อสํานัก/กองที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (ชื่อยอ – ชื่อเต็ม) 

 

ชื่อยอของสํานัก/กอง ชื่อเต็มของสํานัก/กอง 

ก.พ.ร. กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น      

สน.สส. สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมสีวนรวม 

สน.คท. สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

ศส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 

สถจ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

 

 

 


