
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

จดัทําโดย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

(Knowledge Management)



สารบัญ 

               หนา 

 

  องคความรูทีจ่ําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1)            1 

  แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 (แบบฟอรมที่ 2)              6 

  แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 (แบบฟอรมที่ 2)                          15 

 แผนการจัดการความรูแผนที่ 3 (แบบฟอรมที่ 2)                            27 

  ภาคผนวก  

   CKO Profile 

    รายชื่อทีมงาน KM 

    รายชื่อสํานัก/กองที่เกี่ยวของตามแผนการจัดการความรู (ชื่อยอ – ชื่อเต็ม) 



องคความรูทีจ่ําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 1 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

1. การยกระดับขีด

ความสามารถของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ให

มีสมรรถนะสูง 

1. ระบบบริหารราชการของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. บุคลากรกรมสงเสริมการ 

ปกครองทองถิน่ มีความเปนมือ 

อาชีพและมคีุณธรรมจรรยาบรรณ 

ในการปฏิบัติงาน 

3. กรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิ่น มีระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศที่เอื้อตอการ 

ปฏิบัติงาน 

 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตามหลักเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร 

4. ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธดานบุคลากรและ

ดําเนินการตามแผน (HR Scorecard) 

5. รอยละของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) 

6. ระดับความสําเร็จของการวางระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และการยกยองชมเชย (Individual 

Scorecard) 

7. ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

 

 

ระดับ 3 

 

4.7 

 

ระดับ 3 

ระดับ 3 

 

รอยละ 55 

 

 

ระดับ 3 

 

 

ระดับ 3 

1. การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

2. การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรพัยากร

บุคคล 

3. การจัดทําฐานขอมูลความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน 

4. การวัดหรือสํารวจความพึงพอใจตอระบบการ

บริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนธรรมจากบุคลากร

ของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

5. การพัฒนาบุคลากร 

    5.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นใหมีขีดความสามารถ

สนองตอบตอยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นในการฝกอบรมตางๆ 

    5.2 การหาความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) ที่สอดคลองกับเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตร 

    5.3 การติดตามประเมินผลในการพัฒนา

บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

6. การจัดการความรู 

7. การบริหารทรัพยากรมนษุย 

8. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของขาราชการ 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 2 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

2. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ

การบริหารจัดการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นในการ

พัฒนาประเทศและ

สนับสนุนการสราง

ความสงบเรียบรอย

ความมั่นคงภายใน 

การสงเสริม

เศรษฐกิจชุมชน

และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  

 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

การบริหารจัดการที่ดีและมีการ

ใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

แกประชาชน 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการงบประมาณ  การเงิน  

การคลังใหสามารถพึ่งพาตนเอง

ได 

3. บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มศีักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

1. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีผ่านเกณฑการ

ประเมินการบรหิารงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

2. รอยละของประชาชนที่พึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํามาตรฐานกลาง

กํากับการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. รอยละที่เพิม่ขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวนที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง 

5. รอยละของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ     

การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

รอยละ 55 

 

 

รอยละ 75 

 

ระดับ 3 

 

รอยละ 4.5 

 

รอยละ 60 

 

 

 

1. หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

3. ระบบควบคมุภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และมี

มาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 

4. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

5. การหาความตองการการฝกอบรม (Training 

Needs) ที่สอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

6. การพัฒนาตามความตองการการฝกอบรม  

(Training Needs) 

7. การติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

8. มาตรฐานการบริการสาธารณะแตละประเภท 

9. การวัดหรือสํารวจความพึงพอใจตอระบบการ

บริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนธรรมจากบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

10. การตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน่ 

11. กระบวนการในการบริหารการคลังทองถิ่น 

12. การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

13. การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 3 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

3. การสรางและใช

ภาคีเครอืขายใน

การพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ไปสู

เปาหมายของ

หลักการบรหิาร

กิจการบานเมอืงที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นสามารถใชภาคีเครือขาย

ใหเขารวมเปนหุนสวนการ

พัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

2. องคกรปกครองสวนทองถิน่

ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน 

1. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีประชาชนเขารวม

การบริหารจัดการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. รอยละที่เพิม่ขึ้นของจํานวนเครือขาย (จากจํานวนที่สํารวจใน

ปปจจุบัน) 

3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีไ่ดรับการประเมิน      

ความเชื่อมั่นของประชาชนอยูในระดับดี 

รอยละ 85 

 

รอยละ 10 

 

รอยละ 55 

 

1. การสรางภาคีเครือขายในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

2. การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

จัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย 

3. การจัดตั้งศูนยประสานงานภาคีเครือขายในการ

ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. การประชาสัมพันธภารกิจและกิจกรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. ฐานขอมูลสมาชิกเครือขาย 

6. ฐานขอมูลภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปดโอกาสใหภาคประชาชน ภาคเอกชน 

เขามามีสวนรวมได 

7. การสงเสริมภาคีเครือขายในทุกภาคสวน 

8. การมีมนุษยสัมพันธ การประสานงาน และการ

ทํางานเปนทีม 

9. การบริหารงานโดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 4 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจดัการความรู คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง แผนการจัดการ 

ความรู แผนที่ 1 องคความรูทีจ่ําเปน :  การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : 1) เปนการสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตรและสามารถยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ใหมีสมรรถนะสูง  

2) เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานในการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรพัยากรบุคคล และการดําเนินการตามแผน (HR Scorecard) ซึ่งเปน

การสรางความสอดคลองระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปาหมายยุทธศาสตรขององคกร 

 ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่สามารถจัดทําและปฏิบัติตามแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคลกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นไดแลวเสร็จ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําและปฏิบัติตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ (เปาหมาย : ระดับ 5) 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําและปฏิบัติตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น : ระดับ 5 

 

แผนการจัดการ

ความรู แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย

ความมั่นคงภายใน การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 องคความรูทีจ่ําเปน : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนญุาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  

พ.ศ.2535 : Single Window Service) 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : 1) เปนการสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตรและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

2) เปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถลดระยะเวลาการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

 ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่สามารถดําเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิารงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 : Single Window Service) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชดําเนินงานได 

ตัวชี้วัด : สามารถแจกคูมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 : Single Window Service ใหกับองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นที่ไดรับการติดตั้งโปรแกรมการใชงานแลว (เปาหมาย : จํานวน 3 แหง) 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single 

Window Service) : ระดับ 5 

 



แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ตอ) 

ชื่อสวนราชการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 5 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจดัการความรู คือ 

แผนการจัดการ

ความรู แผนที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 องคความรูทีจ่ําเปน : การสนับสนุนการกาํกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : 1) เปนการสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร และเปนการสนับสนุนการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2) เปนการพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ในการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์ขององคความรูที่จําเปน : บุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพฒันาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจในหลักการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี 

ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 (เปาหมาย : รอยละ 90) 

 ตัวชี้วัดและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 60 : รอยละ 90 

 

ผูทบทวน :        

 

 

 

       (นายวีระวัฒน  ชืน่วาริน) 

         รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

ผูอนุมัติ   :           

 

 

 

             (นายไพรัตน  สกลพันธุ) 

            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 6 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 การบงชี้ความรู 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่
ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใช

ในการวางแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรพัยากรบุคคลวาตองใช

ความรูในเรื่องใด อยูที่ใด และเปน

ความรูประเภทใด (Explicit 

Knowledge  หรือ Tacit 

Knowledge) 

 

1.2 ศึกษาดูงานในประเทศ 

 

 

 

1.3 สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

มี.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย. 53 

 

 

 

เม.ย. 53 

 

 

จํานวนรายการความรูที่บงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการวางแผน

กลยุทธดานบุคลากรและ

ดําเนินการตามแผน (HR 

Scorecard) 

 

 

 

จํานวนสถานที่ในการศึกษา 

ดูงาน 

 

 

มีสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

อยางนอย 3 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 1 แหง 

 

 

 

1 ชุด 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ระยะ

เริ่ม

ดําเนิน

การ 

 

 

KMP 1 

CMP 1 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 7 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การสรางและแสวงหาความรู 

2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการวางแผนกลยุทธดาน   

การบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

พ.ค. 53 

 

รอยละขององคความรูที่มีการบงชี้

วาอยูในตัวบุคคลไดรับการรวบรวม

เปนองคความรูที่จําเปนตองใชใน

การวางแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

รอยละ 100 

 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 2 

CMP 

2,3 

2 

2.2 คนหาความรูจาก Internet  พ.ค. 53 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่สามารถ

รวบรวมไดจาก Internet ไดรบั

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการวางแผน 

กลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 8 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

2.3 คนหาองคความรูจากเอกสาร 

ระเบียบ คูมือการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ 

พ.ค. 53 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่สามารถ

รวบรวมไดจาก เอกสาร ระเบียบ 

คูมือการทํางานที่เกี่ยวของไดรับ

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการวางแผน 

กลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 9 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาไดจากตัวบุคคล  จาก 

Internet และจากเอกสาร ระเบียบคูมือ

ที่เกี่ยวของ ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 

 

 

พ.ค. 53 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 

 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการจัดกลุมเอกสาร

ที่รวบรวมและแสวงหามาได 

ใหเปนระบบและเปนหมวดหมู

ที่ชัดเจน) 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 3 

CMP 3 

 3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรูใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

พ.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรูใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

สําเร็จ 

(มีรางฐานขอมลูองคความรู 

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  

 3.3 จัดทําคูมือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พ.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

สําเร็จ 

(มีรางเอกสารในการจัดทํา

คูมือเกี่ยวกับแผนกลยุทธดาน

การบริหารทรพัยากรบุคคล) 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 10 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกบัองค

ความรูเพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตอง

ของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการ

วางแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ไดรวบรวมและ

จัดระบบในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสแลว 

 

 

มิ.ย. 53 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

สําเร็จ 

(มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 4 

CMP 2 

4 

 

4.2 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกบัองค

ความรู เพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตอง

ของขอมูลองคความรูที่ไดรวบรวมใน

การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแลว  

 

 

มิ.ย. 53 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของการ

จัดทําแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรพัยากรบุคคล 

สําเร็จ 

(มีแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 11 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 การเขาถึงความรู 

5.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การวางแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

มิ.ย. 53 

 

จํานวนครั้งในการจัดทําบอรด

ประชาสัมพันธ 

 

1 ครัง้ 

 

เจาหนาที่ 

กจ. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 5 

CMP 3 

 5.2 นําองคความรูเกี่ยวกับการวางแผน

กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกี่ยวกับการวางแผน

กลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

 

สําเร็จ 

(มีการนําองคความรูเกี่ยวกับ

การวางแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรพัยากรบุคคลใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ลงใน website KM ของกรม) 

เจาหนาที่ 

กจ. ,ศส. 

และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 12 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  

6.1 จัดชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP)  

 

 

 

 

ก.ค. – ส.ค.  

53 

 

จํานวนครั้งที่มกีารจัดทําชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP)  

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  

KMP 6 

CMP 

4,5 

6 

 

6.2 การจัดทําระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 

(Coaching) และระบบการติดตาม

ประเมินผลดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการสอนงาน สําเร็จ 

(มีการสอนงานเพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูเกี่ยวกับการวางแผน

กลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) 

ผูรับการ 

สอนงาน 

1 คน 

(เจาหนาที่ กจ.  

1 คน) 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 13 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การเรียนรู 

จัดทํา CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไปใชใน

การวางแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

ก.ย. 53 

 

ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพือ่

ประเมนิผลการนําองคความรูไปใช

ในการวางแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรพัยากรบุคคล 

 

 

สําเร็จ  

(มีประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชในการ

วางแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรพัยากรบุคคล) 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 7 

CMP 

4,5 

7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) / แผนที่ 1 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 14 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

องคความรูที่จาํเปน (K)  : การวางแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

8 การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย 

จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูที่

เกี่ยวของที่เขารวม CoP และกอใหเกิด

องคความรูใหมที่เกี่ยวของกับการ

วางแผนกลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

ก.ย. 53 รอยละความสําเร็จของการมอบ

รางวัลใหแกผูที่เขารวม CoP 

และกอใหเกิดองคความรูใหมที่

เกี่ยวของกับการวางแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รอยละ 100 5 คน เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

CMP 6 

ผูทบทวน :        

 

 

 

       (นายวีระวัฒน  ชืน่วาริน) 

         รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

ผูอนุมัติ   :           

 

 

 

             (นายไพรัตน  สกลพันธุ) 

            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 15 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 การบงชี้ความรู 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใชใน

การพัฒนาระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (การ

พัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาต

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) วาตองใช

ความรูในเรื่องใด อยูที่ใด และเปนความรู

ประเภทใด (Explicit Knowledge  หรอื 

Tacit Knowledge) 

1.2 ศึกษาดูงานในประเทศ 

 

 

 

 

 

มี.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย. 53 

 

 

 

 

 

จํานวนรายการความรูที่บงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิาร

งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

 

จํานวนสถานที่ในการศึกษา 

ดูงาน 

 

 

 

 

อยางนอย 3 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 1 แหง 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

เริ่ม

ดําเนิน

การ 

 

 

KMP 1 

CMP 1 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 16 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 

(ตอ) 

 

1.3 สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

เม.ย. 53 มีสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

1 ชุด เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 17 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การสรางและแสวงหาความรู 

2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการพฒันาระบบบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (การพฒันาระบบสงมอบบริการ

งานอนญุาตตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร 

พ.ศ.2535 : Single Window Service) 

 

 

พ.ค. 53 

 

รอยละขององคความรูที่มกีาร

บงชี้วาอยูในตัวบุคคลไดรบัการ

รวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

รอยละ 100 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team  

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team  

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 2 

CMP 

2,3 

2 

2.2 คนหาความรูจาก Internet  พ.ค. 53 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่สามารถ

รวบรวมไดจาก Internet ไดรบั

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการวางแผน 

กลยุทธดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

รอยละ 100 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่ กจ. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 18 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

2.3 คนหาองคความรูจากเอกสาร 

ระเบียบ คูมือการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ 

พ.ค. 53 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่สามารถ

รวบรวมไดจาก เอกสาร ระเบียบ 

คูมือการทํางานที่เกี่ยวของไดรับ

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (การ

พัฒนาระบบสงมอบบริการงาน

อนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 19 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาไดจากตัวบุคคล  จาก 

Internet และจากเอกสาร ระเบียบคูมือ

ที่เกี่ยวของ ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 

 

 

พ.ค. 53 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 

 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชัดเจน) 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ KM 

Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 3 

CMP 3 

 

 3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรูใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรูใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

สําเร็จ 

(มีรางฐานขอมลูองคความรู 

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ KM 

Team 

 

  



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 20 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 

(ตอ) 

3.3 จัดทํารางคูมือที่ใชในการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (การพัฒนาระบบ

สงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

พ.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือที่ใชในการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (การ

พัฒนาระบบสงมอบบริการงาน

อนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

 

 

สําเร็จ 

(มีรางเอกสารที่ใชในการ

จัดทําคูมือพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (การ

พัฒนาระบบสงมอบบริการ

งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ KM 

Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 21 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกบัองค

ความรูเพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตอง

ของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิารงาน

อนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2535 : Single Window Service)

ที่ไดรวบรวมและจัดระบบในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 53 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

สําเร็จ 

(มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (การ

พัฒนาระบบสงมอบบริการ

งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service)

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 4 

CMP 2 

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 22 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

 4.2 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกบัองค

ความรู เพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตอง

ของขอมูลองคความรูที่ไดรวบรวมใน

รูปแบบของรางคูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิารงาน

อนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2535 : Single Window Service)

แลว  

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 53 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของราง

คูมือ 

สําเร็จ 

(มีคูมือเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(การพัฒนาระบบสงมอบ

บริการงานอนญุาตตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.

2535 : Single Window 

Service)) 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 23 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 การเขาถึงความรู 

5.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (การ

พัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาต

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

 

มิ.ย. 53 

 

จํานวนครั้งในการจัดทําบอรด

ประชาสัมพันธ 

 

1 ครัง้ 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 5 

CMP 3 

 

 5.2 นําองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (การพัฒนาระบบ

สงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) ในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน website 

KM ของกรม 

 

 

ก.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิาร

งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) ใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสลง

ใน website KM ของกรม 

สําเร็จ 

(มีการนําองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

รูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม) 

เจาหนาที่ 

สน.มท. ,ศส. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 24 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  

6.1 จัดชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP)  

 

 

 

ก.ค. – ส.ค.  

53 

 

จํานวนครั้งที่มกีารจัดทําชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP)  

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 6 

CMP 

4,5 

 

6 

 

6.2 การจัดทําระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 

(Coaching) และระบบการติดตาม

ประเมินผลดําเนินการ 

 

 

 

 

 

6.3 มีการแจกคูมือการดําเนินงาน 

 

ก.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 53 

ระดับความสําเร็จในการสอนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถแจกคูมือใหกับ อปท. ที่

ไดรับการติดตั้งโปรแกรมการใช

งานแลว  

สําเร็จ 

(มีการสอนงานเพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

 

อยางนอย 3 แหง 

 

ผูรับการ 

สอนงาน 

1 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.มท. 

1 คน) 

 

 

อปท. ที่ไดรับ

การติดตั้ง

โปรแกรมการ

ใชงานแลว  

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 25 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 

 

การเรียนรู 

จัดทํา CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไปใชใน

การพัฒนาระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิารงาน

อนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2535 : Single Window Service) 

 

ก.ย. 53 

 

ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพือ่

ประเมนิผลการนําองคความรูไปใช

ในการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น    (การพัฒนาระบบ

สงมอบบริการงานอนุญาตตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 

: Single Window Service) 

 

สําเร็จ  

(มีประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชใน        

การพัฒนาระบบบริการ

สาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น    

(การพัฒนาระบบสงมอบ

บริการงานอนญุาตตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.

2535 : Single Window 

Service)) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  

KMP 7 

CMP 

4,5 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 26 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (การพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 :  

Single Window Service) 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําร็จของการพัฒนาระบบสงมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535  (Single Window Service) 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ระดับ 5 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

8 การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย 

จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูที่

เกี่ยวของที่เขารวม CoP และกอใหเกิด

องคความรูใหมที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาระบบบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิารงาน

อนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2535 : Single Window Service) 

 

 

ก.ย. 53 รอยละความสําเร็จของการมอบ

รางวัลใหแกผูที่เขารวม CoP 

และกอใหเกิดองคความรูใหมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น     

(การพัฒนาระบบสงมอบบรกิาร

งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2535 : Single 

Window Service) 

รอยละ 100 5 คน เจาหนาที่  

สน.มท. และ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

CMP 6 

ผูทบทวน :        

 

 

 

       (นายวีระวัฒน  ชืน่วาริน) 

         รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

ผูอนุมัติ   :           

 

 

 

             (นายไพรัตน  สกลพันธุ) 

            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 27 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 การบงชี้ความรู 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

ตรวจสอบองคความรูที่จําเปนตองใชใน

การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นวาตองใชความรูใน

เรื่องใด อยูที่ใด และเปนความรูประเภท

ใด (Explicit Knowledge  หรือ Tacit 

Knowledge) 

 

1.2 ศึกษาดูงานในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนรายการความรูที่บงชี ้

และตรวจสอบองคความรู 

ที่จําเปนตองใชในการสนับสนุน

การกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

 

 

จํานวนสถานที่ในการศึกษา 

ดูงาน 

 

 

 

 

 

 

อยางนอย 3 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 1 แหง 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

ระยะ

เริ่ม

ดําเนิน

การ 

 

 

KMP 1 

CMP 1 



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 28 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

1 

(ตอ) 

1.3 สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

พ.ค. 53 

 

 

 

 

มีสรุปผลการดําเนินงาน 

 

1 ชุด เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

 

  

 

 



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 29 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การสรางและแสวงหาความรู 

2.1 จัดประชุมขาราชการที่ 

เกี่ยวของกับองคความรูที่จําเปน 

ตองใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

พ.ค. 53 

 

รอยละขององคความรูที่มีการบงชี้

วาอยูในตัวบุคคลไดรับการรวบรวม

เปนองคความรูที่จําเปนตองใชใน

การสนับสนุนการกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

รอยละ 100 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 2 

CMP 

2,3 

2 

2.2 คนหาความรูจาก Internet  พ.ค. 53 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่สามารถ

รวบรวมไดจาก Internet ไดรบั

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการสนับสนุน 

การกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

 

 

รอยละ 100 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 30 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

2 

(ตอ) 

2.3 คนหาองคความรูจากเอกสาร 

ระเบียบ คูมือการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ 

พ.ค. 53 รอยละขององคความรูที่มีการ

บงชี้วาเปนองคความรูที่สามารถ

รวบรวมไดจาก เอกสาร ระเบียบ 

คูมือการทํางานที่เกี่ยวของไดรับ

การรวบรวมเปนองคความรูที่

จําเปนตองใชในการสนับสนุน 

การกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 31 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

3.1 จัดกลุมเอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาไดจากตัวบุคคล  จาก 

Internet และจากเอกสาร ระเบียบคูมือ

ที่เกี่ยวของ ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 

 

 

พ.ค. 53 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและแสวงหา

มาได ใหเปนระบบและเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 

 

สําเร็จ 

(มีสรุปผลการจัดกลุม

เอกสารที่รวบรวมและ

แสวงหามาได ใหเปนระบบ

และเปนหมวดหมูที่ชัดเจน) 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 3 

CMP 3 

 

 3.2 จัดทําฐานขอมูลองคความรูใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

พ.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางฐานขอมูลองคความรูใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

สําเร็จ 

(มีรางฐานขอมลูองคความรู 

ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส) 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  

 3.3 จัดทํารางคูมือที่ใชในการสนับสนุน

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

พ.ค. 53 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

รางคูมือที่ใชในการสนับสนุนการ

กํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

สําเร็จ 

(มีรางเอกสารที่ใชในการ

สนับสนุนการกาํกับดูแล

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 32 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

4 

 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

4.1 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกบัองค

ความรูเพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตอง

ของขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทีไ่ดรวบรวมและ

จัดระบบในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสแลว 

 

 

มิ.ย. 53 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบและความถูกตองของ

ขอมูลองคความรูในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

สําเร็จ 

(มีฐานขอมูลองคความรู

เกี่ยวกับการสนับสนุนการ

กํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส) 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 4 

CMP 2 

 

 4.2 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกบัองค

ความรู เพื่อรวมกันพิจารณาตรวจสอบ 

กลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ ความถูกตอง

ของขอมูลองคความรูที่ไดรวบรวมใน

รูปแบบของรางคูมือเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแลว  

มิ.ย. 53 ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหา 

รูปแบบ ความถูกตองของราง

คูมือ 

สําเร็จ 

(มีคูมือเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแล

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 33 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

5 การเขาถึงความรู 

5.1 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

มิ.ย. 53 

 

จํานวนครั้งในการจัดทําบอรด

ประชาสัมพันธ 

 

1 ครัง้ 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 5 

CMP 3 

 

 5.2 นําองคความรูเกี่ยวกบัการสนับสนนุ

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสลงใน website KM  

ของกรม 

 

 

ก.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการนํา 

องคความรูเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม 

สําเร็จ 

(มีการนําองคความรู

เกี่ยวกับการสนับสนุนการ

กํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลงใน 

website KM ของกรม) 

เจาหนาที่  

สน.กร ,ศส. 

และฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และฝาย

เลขาฯ KM 

Team 

 

 

  

 



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 34 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  

6.1 จัดชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP)  

 

 

 

 

ก.ค. – ส.ค.  

53 

 

จํานวนครั้งที่มกีารจัดทําชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP)  

 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 6 

CMP 

4,5 

 

6 

 

6.2 การจัดทําระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 

(Coaching) และระบบการติดตาม

ประเมินผลดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการสอนงาน สําเร็จ 

(มีการสอนงานเพื่อเปน

ชองทางใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแล

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

 

 

 

ผูรับการ 

สอนงาน 

2 คน 

(เจาหนาที่ 

สน.กร. 

2 คน) 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 35 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

6 

(ตอ) 

 

6.3 มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 มีการแจกคูมือเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหกับผูเขารับการ

อบรม 

 

พ.ค. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 53 

ระดับความสําเร็จในการจัด 

การอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจกคูมือเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหกับผูเขา

รับการอบรม 

 

 

สําเร็จ 

(สามารถจัดการอบรมได

ตามเปาหมายที่กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนของขาราชการที่เขา

อบรมทั้งหมด 

- ขาราชการ

กลุมงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่นจงัหวัด  

- เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

ขาราชการ

กลุมงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่นจงัหวัด  

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

  



แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 36 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

7 การเรียนรู 

จัดทํา CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ประเมินผลการนําองคความรูไปใชใน

การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

ก.ย. 53 

 

ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา 

CoP ระหวางผูที่เกี่ยวของเพือ่

ประเมนิผลการนําองคความรูไปใช

ในการสนับสนนุการกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

สําเร็จ  

(มีประเมินผลการนํา 

องคความรูไปใชใน        

การสนับสนุนการกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

 

เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ  

KM Team 

 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

 

KMP 7 

CMP 

4,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) /แผนที่ 3 

ชื่อสวนราชการ           : กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ หนาที่ : 37 

ประเด็นยุทธศาสตร     : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยความมั่นคงภายใน   

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K)    : การสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมพัฒนาการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 60 

เปาหมายของตัวชี้วัด :  รอยละ 90 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหตุ 

8 การยกยองชมเชยกลุมเปาหมาย 

จัดกิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูที่

เกี่ยวของที่เขารวม CoP และกอใหเกิด

องคความรูใหมที่เกี่ยวของกับการ

สนับสนุนการกาํกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

ก.ย. 53 รอยละความสําเร็จของการมอบ

รางวัลใหแกผูที่เขารวม CoP 

และกอใหเกิดองคความรูใหมที่

เกี่ยวของกับการสนับสนุนการ

กํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

รอยละ 100 5 คน เจาหนาที่  

สน.กร. และ 

ฝายเลขาฯ 

KM Team 

 

ระยะ

ดําเนิน

การ 

CMP 6 

ผูทบทวน :        

 

 

 

       (นายวีระวัฒน  ชืน่วาริน) 

         รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (CKO) 

ผูอนุมัติ   :           

 

 

 

             (นายไพรัตน  สกลพันธุ) 

            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  



- CKO Profile - 

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ชื่อ  : นายวีระวัฒน  นามสกุล : ชืน่วาริน 

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบคุคล 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. VERAWAT  CHUENVARIN 

วัน-เดือน-ป เกิด 11 กันยายน 2497 

ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ฝาย/แผนก/หนวย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

การฝกอบรม ศึกษาดูงาน - หลักสูตรโรงเรียนนายอําเภอ รุนที่ 38 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที ่41 

- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 50 

เกียรติคุณที่ไดรับ เครื่องราชอิสรยิาภรณ ประถมาภรณชางเผือก 

ที่อยู กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

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

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

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒ ิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2520 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 

 

    

 

 



 

- รายชื่อทีมงาน KM 

  เพื่อใหการจัดการความรูในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสตร กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น จึงไดกําหนดใหมีทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ดังตอไปนี้ 

 

   ชื่อ – สกุล       ตําแหนง/สังกัด                   ทําหนาที่เปน 

1. นายวีระวัฒน  ชื่นวาริน       รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        CKO 

2. นายนิกร สุกใส       ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น        ที่ปรึกษา KM Team 

คณะทํางาน  

1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีศูนยสารสนเทศทองถิน่    ศูนยเทคโนโลยศีูนยสารสนเทศทองถิน่     คณะทํางาน 

2) ผูอํานวยการกองตรวจสอบระบบการเงนิบญัชีทองถิ่น   กองตรวจสอบระบบการเงนิบญัชีทองถิ่น     คณะทํางาน 

3) หัวหนาผูตรวจราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   สํานักผูตรวจราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่   คณะทํางาน 

4) ผูอํานวยการกองคลัง       กองคลัง         คณะทํางาน 

5) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น    สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น      คณะทํางาน 

6) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม   คณะทํางาน 

7) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน     กลุมตรวจสอบภายใน       คณะทํางาน 

8) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบรหิาร     กลุมพัฒนาระบบบรหิาร       คณะทํางาน 

9) เลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    สํานักงานเลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่    คณะทํางาน 

10) ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถิ่น    สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น      คณะทํางาน 

11) ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิน่   คณะทํางาน 

12) ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น   สํานักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น    คณะทํางาน 

13) ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมนิผล     สํานักพัฒนาและสงเสรมิการบรหิารงานทองถิ่น    คณะทํางาน 

14) ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิน่     สํานักพัฒนาและสงเสรมิการบรหิารงานทองถิ่น    คณะทํางาน 

15) ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพฒันารายได   สํานักบรหิารการคลังทองถิน่      คณะทํางาน 

16) ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม  สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม   คณะทํางาน 

17) หัวหนาฝายประชาสัมพนัธ       สํานักงานเลขานุการกรม        คณะทํางาน 
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18) นายศตพงษ สุนทรารกัษ       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     คณะทํางาน 

        สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ 

19) นายสุวิชชา เพง็ไพบูลย      นิติกรชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน 

        กองการเจาหนาที่ 

20) นายพนมเทียน เสงวั่น       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     คณะทํางาน 

        กองการเจาหนาที่ 

21) นายกฤษดา สมประสงค      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     คณะทํางาน 

       สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

22) นายสุวรรณชัย  สมปอง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     คณะทํางาน 

       กลุมพัฒนาระบบบรหิาร 

23) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่                  คณะทํางานและเลขานกุาร 

24) นายกิตติพงษ ชูประสิทธิ์       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ          ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

กองการเจาหนาที่   

25) น.ส.ปรียาภัทร  จันทรทพิย       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                    ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

กองการเจาหนาที่  

 

 

- รายชื่อสํานัก/กองทีเ่กี่ยวของกับการจดัการความรู (ชื่อยอ – ชื่อเต็ม) 

 

ชื่อยอของสํานัก/กอง ชื่อเต็มของสํานัก/กอง 

กจ. กองการเจาหนาที่     

สน.มท. สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สน.กร. สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 
 


