องคความรูทจี่ ําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของกรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อสวนราชการ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนา
ทุนชุมชน

เปาประสงค
(Objective)
ชุมชนมีความมั่นคง
ทางดานทุนชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
รอยละของกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตที่
มีการยกระดับจากระดับ 2 เปนระดับ 3

จํานวนกลุมออมทรัพยเพือ่ การผลิตที่
ยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน(ตัวชีว้ ัดงบประมาณ)

หนาที่ : 1 / 6
เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร

รอยละ 30 ของจํานวน 1. การสงเสริมและพัฒนากลุม ออมทรัพยฯ
2. การบริหารจัดการทุนชุมชน
กลุมออมทรัพยเพื่อ
3. การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
การผลิต
4. การสงเสริมและพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
( 3,596 กลุม)
75 แหง

องคความรูทจี่ ําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของกรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อสวนราชการ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร
2. การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ชุมชนให
เขมแข็ง

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
(ขอที่)

ประชาชนในหมูบานมี ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหมูบา น
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ความมัน่ คง ทาง
เศรษฐกิจ
จํานวนศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนครบวงจร(ตัวชี้วัดงบประมาณ)

หนาที่ : 2 / 6
เปาหมายของ
ตัวชี้วัด
5 คะแนน

877 ศูนย

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
1.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับบุคคล
ครัวเรือน และชุมชนตนแบบ
2.การสงเสริมและศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนครบวงจร
3.การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายองคความรู OTOP
4.การเสริมสรางขีดความสามารถของผูน ํา กลุม องคกร
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5.การสงเสริมการตลาด การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ
6.การใหบริการที่ดี

องคความรูทจี่ ําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของกรมการพัฒนาชุมชน
หนาที่ : 3 / 6

ชื่อสวนราชการ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร
3. การเพิม่ ขีด
ความสามารถ
ผูนําชุมชน

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
(ขอที่)

ผูนําชุมชนมีสมรรถนะ รอยละของผูนาํ อช.ที่มีความสามารถใน
ในการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
ชุมชนใหเขมแข็ง
ตามเกณฑทกี่ าํ หนด
พึ่งตนเองได

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด
รอยละ 65
(8,308 คน)

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การจัดทําแผนชุมชน
3. การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย
4. การเสริมสรางขีดความสามารถของผูน ํา กลุม องคกร
5. เสริมสรางการบริหารจัดการชุมชน

องคความรูทจี่ ําเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของสวนราชการ
หนาที่ : 4 / 6

ชื่อสวนราชการ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

แผนชุมชนทีม่ ี
4.การ
ขับเคลื่อนแผน คุณภาพและมีการ
บูรณาการกับแผน
ชุมชน
อําเภอและแผนจังหวัด

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
(ขอที่)

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

รอยละของชุมชนมีการนําแผนชุมชน
ไปใชประโยชน

รอยละ 70
( 48,578
หมูบาน )

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
1.การพัฒนาศักยภาพผูน ําชุมชน
2.การสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน
3. การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
4.การสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
5.กระบวนการแผนชุมชน
6.การบูรณาการแผนชุมชน

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของกรมการพัฒนาชุมชน
หนาที่ : 5 / 6

ชื่อสวนราชการ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร
5.สงเสริมการ
จัดการความรู
ของชุมชน

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
(ขอที่)

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร

ชุมชนสามารถบริหาร รอยละของศูนยเรียนรูชุมชนที่มี
รอยละ 30 (279 ศูนย) 1. การสงเสริมการจัดการความรูชุมชน
จัดการความรูไดอยาง ความสามารถในการบริหารจัดการความรู ของจํานวนศูนยเรียนรู 2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูใน
มีประสิทธิภาพ
ชุมชนทั้งหมด
ชุมชน
3. การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายการจัดการความรูใน
ชุมชน
4. การเสริมสรางขีดความสามารถของผูน ํา กลุม องคกรใน
การจัดการความรู
5. การสงเสริมคณะกรรมการศูนยเรียนรูชมุ ชน

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
หนาที่ : 6 / 6
แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร
: 1. การพัฒนาทุนชุมชน
ความรู
องคความรูทจี่ ําเปน
: การสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (กรอบแนวคิด กระบวนการ วิธีการ
แผนที่ 1
ปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางในการประยุกตใช โดยสรุปบทเรียน Best practice)
“การพัฒนาทุน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : มีความสอดคลองกับนโยบายหลักของกรมฯ มีความจําเปนตองมีการเสริมสรางความรู ความเขาใจอยางเปนระบบ
ชุมชน ”
ใหผูเกี่ยวของทุกระดับ สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน และสามารถสงผลสงตอประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง : จํานวนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทีย่ กระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จํานวน 75 แหง
แผนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร
: 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง
ความรู
องคความรูทจี่ ําเปน
: การสงเสริมวิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมและศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร การเสริมสรางและ
แผนที่ 2
พัฒนาเครือขายองคความรู OTOP การเสริมสรางขีดความสามารถของผูนาํ กลุม องคกรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมการตลาด การผลิต
“การพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ การใหบริการที่ดีรวมทั้งบทเรียนจากการทํางาน Best practice
เศรษฐกิจของ
เหตุผลที่เลือกองคความรู : สนับสนุนยุทธศาสตรของกรมฯ ซึ่งเกีย่ วของกับประชาชนที่เปนฐานรากของประเทศ
ชุมชนให
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหมูบา นเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เขมแข็ง”
: จํานวนศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหมูบา นเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ เปาหมาย ระดับ 5 (5คะแนน)และ จํานวน
ศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร 877 ศูนย

องคความรูทจี่ ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการ
ความรู
แผนที่ 3
“การสงเสริมการ
จัดการความรูของ
ชุมชน”

หนาที่ : 7 / 6

ประเด็นยุทธศาสตร : 5. สงเสริมการจัดการความรูของชุมชน
องคความรูทจี่ ําเปน : การสงเสริมการจัดการความรูชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูในชุมชน การเสริมสรางและพัฒนา
เครือขายการจัดการความรูในชุมชน การเสริมสรางขีดความสามารถของผูนาํ กลุม องคกรในการจัดการความรูการสงเสริมคณะกรรมการศูนยเรียนรูชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ บทเรียนจากการดําเนินงาน Best practice
เหตุผลที่เลือกองคความรู : สนับสนุนยุทธศาสตรของกรมฯ ซึ่งเกีย่ วของกับประชาชนในทองถิน่ การจัดการความรูนมี้ ีความสอดคลองกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการแกไขปญหา และ พัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละของศูนยเรียนรูชุมชนทีม่ ีความสามารถในการบริหารจัดการความรู
เปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละ30 (279 ศูนย)ของจํานวนศูนยเรียนรูชุมชนทั้งหมดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความรู

ผูอนุมัติ

ผูทบทวน:
(นางกอบแกว จันทรด)ี
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

(นายไพรัตน สกลพันธุ)
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หนาที่ : 1 / 4
ประเด็นยุทธศาสตร
: การพัฒนาทุนชุมชน
องคความรูทจี่ ําเปน (K)
: การสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : จํานวนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จํานวน 75 แหง
ลํา
ดับ

1

กิจกรรมการจัดการ ความรู

ระยะ
เวลา

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

การบงชี้ความรู
1.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนองคความรูที่จําเปนตอ มิ.ย.52
การสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
เพื่อยกระดับเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

2

ตัวชี้วัด

การสรางและแสวงหาความรู
2.1 จัดตั้งทีมคณะทํางานรับผิดชอบ
รวบรวมองคความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับ
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและพัฒนากลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตในการยกระดับเปนสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน

ก.ค.52

จํานวนองคความรูที่
1 เรื่อง
จําเปนตอการสงเสริมและ
พัฒนากลุมออมทรัพยฯ
จํานวนองคความรู

คณะทํางานจัดการความรูดาน
การพัฒนาทุนชุมชน

อยางนอย บุคลากรที่มีประสบการณทั้ง
10 เรื่อง ภายในและภายนอกองคกร

คณะทํางานKM

KMP1

คณะทํางานKM

KMP2
CMP1

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ดับ

3

กิจกรรมการจัดการ ความรู

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

การจัดความรูใหเปนระบบ/กลั่นกรอง
ความรู
3.1 ประชุมคณะทํางาน ประมวล และรวบรวม
ก.ค.52
ความรูดานการสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตในการยกระดับเปนสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน
3.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูใน คลัง มิ.ย.52ความรูการพัฒนาชุมชน (Excellence Center)
ก.ย..52
3.3 การสงเสริมการจัดเก็บเเละประมวลความรู
มิ.ย.52ดานการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนใน ก.ย..52
ระดับพื้นที่โดย ศูนยศึกษาเเละพัฒนาชุมชน 11 ศูนย
3.4 การกลั่นกรองเเละการนําความรูเขาสูระบบ
ฐานขอมูลองคความรู

มิ.ย.52ก.ย..52

คณะทํางานKM
ดานการพัฒนา
ทุนชุมชน

KMP4

1
ฐานขอมูลความรูวิธีปฎิบัติเเละ คณะทํางานKM
ฐานขอมูล การสงเสริมการจัดตั้งสถาบันการ ดานการพัฒนา
ทุนชุมชน
จัดการเงินทุนชุมชน
22
คณะทํางานจัดการความรูใน คณะทํางานKM
จํานวนองคความรูที่
ความรับผิดชอบของศูนยศึกษา ดานการพัฒนา
จําเปนตอการสงเสริมและ เรื่อง
และพัฒนาชุมชน 11 เเหง
ทุนชุมชน
พัฒนากลุมออมทรัพยฯ

KMP3

5 เรื่อง
จํานวนองคความรูที่
จําเปนตอการสงเสริมและ
พัฒนากลุมออมทรัพยฯ

คณะทํางานจัดการความรูดาน
การพัฒนาทุนชุมชน

จํานวนฐานขอมูลองค
ความรู

จํานวนองคความรู

22
เรื่อง

คณะทํางานรวบรวมความรูจาก คณะทํางานKM
ศูนยรวบรวมเพื่อกลั่นกรองเเละ ดานการพัฒนา
นําเขาฐานความรู
ทุนชุมชน/
คณะทํางาน
กลั่นกรอง

KMP2
CMP3

KMP4

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ดับ

4

กิจกรรมการจัดการ ความรู

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

การแบงปนเเลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
งาน
4.1 การจัดเวที เเลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติ ก.ค.52
ตามประเด็นยุทธศาสตรดีเดน/ผูนําชุมชน/ผูปฎิบัติ
เปนเลิศจากหนวยงานภายนอก

จํานวนครั้ง

4.2 การประชุมเเลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฎิบัติ
ราชการ ป 2552 ภายในหนวยงาน

มิ.ย.52

จํานวนครั้ง

4.3 จัดเวทีถอดบทเรียนกิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการ

ส.ค. – ก.ย. จํานวนครั้ง
52

4.4 กิจกรรม km สงตรงถึงที่

มิ.ย. – ก.ย. จํานวนครั้ง
52

อยางนอย คณะทํางานจัดการความรูดาน
2 ครั้ง การพัฒนาทุนชุมชน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

คณะทํางานKM
ดานการพัฒนา
ทุนชุมชน

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองการ กลุมพัฒนา
ปฏิบัติราชการ ป 2552
ระบบบริหาร/
คณะทํางานKM
คณะทํางานจัดการความรู

คณะทํางานKM
ดานการพัฒนา
ทุนชุมชน

อยางนอย บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน กลุมงานจัดการ
20 ครั้ง
ความรู สถาบัน
การพัฒนาชุมชน

KMP6/
KMP7
CMP4

CMP3

CMP2

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ระยะ
กิจกรรมการจัดการ ความรู
ดับ
เวลา

5

ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

จัดระบบการเขาถึงความรู/ การเรียนรู
5.1 การพัฒนาคลังความรูการพัฒนาชุมชน
(Excellence Center)

ม.ค. -ก.ย. จํานวนคลังความรู
52

5.2 ใชสื่อ ETV /E-Learning ในการเผยแพรความรู ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

6

เปา หมาย
1 คลัง
ความรู

12 ครั้ง

คณะทํางาน
จัดทําคลังความรู
ดานการพัฒนา
ชุมชน
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน คณะทํางาน
ระดับ สวนกลาง เเละภูมิภาค จัดการความรู
กลุมงานจัดการ
ความรู

KMP5

คณะทํางานจัดทําคลังความรู
ดานการพัฒนาชุมชน

KMP5/
KMP6
CMP2

การประเมินการจัดการความรูก รมการ
พัฒนาชุมชน
6.1 การประเมินสถานการณการจัดการความรู
กรมการพัฒนาชุมชน ป 2549 – 2552

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

1 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน กลุมงานจัดการ
ความรู
ระดับ สวนกลาง

CMP5

6.2 การประเมินจากการเรียนรูจากการชม ETV

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

12 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน กลุมงานจัดการ
ความรู
ระดับ สวนกลางเเละภูมิภาค

KMP5/
KMP6

6.3 การประเมินเเละติดตามโดยการประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานโดย CKO

ก.ย.52

1 ครั้ง

คณะทํางานจัดการความรู

คณะทํางาน
จัดการความรู
กลุมงานจัดการ
ความรู

KMP7

จํานวนครั้ง

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ระยะ
กิจกรรมการจัดการ ความรู
ดับ
เวลา
ก.ย.52
7 การยกยองชมเชยเเละการใหรางวัล
การใหรางวัลตอหนวยที่มีการดําเนินงานการ
บริหารจัดการเเละการพัฒนงานดีเดน(การถายทอด
ตัวชี้วัดเเละคาเปาหมายจากองคกรสูบุคคล)

ตัวชี้วัด
หนวยงาน

ผูทบทวน :
(นางกอบแกว จันทรดี)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ
CMP6

1
หนวยงาน
หนวยงาน

ผูอนุมัติ :
(นายไพรัตน สกลพันธุ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หนาที่ : 1 / 4
ประเด็นยุทธศาสตร
: การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง
องคความรูทจี่ ําเปน (K)
: การสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และ การสงเสริมศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
: จํานวนศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ะดับความสําเร็จของการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับ 5 (5คะแนน)และ จํานวนศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร 877 ศูนย
ลํา
ดับ

1

2

กิจกรรมการจัดการ ความรู
การบงชี้ความรู
1.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนองคความรูที่จําเปนตอ
การสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และ การ
สงเสริมศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร
การสรางและแสวงหาความรู
2.1 จัดตั้งทีมคณะทํางานรับผิดชอบ
รวบรวมองคความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับ
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และ การสงเสริมศูนยบริการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนครบวงจร

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

มิ.ย.52

จํานวนองคความรูที่
จําเปนตอการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร

ก.ค.52

จํานวนองคความรู

เปา หมาย
1 เรื่อง

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานจัดการความรูดาน คณะทํางานKM
การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร

อยางนอย บุคลากรที่มีประสบการณทั้ง
10 เรื่อง ภายในและภายนอกองคกร

คณะทํางานKM

สถานะ

หมายเหตุ

KMP1

KMP2
CMP1

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ดับ

3

กิจกรรมการจัดการ ความรู
การจัดความรูใ หเปนระบบ/กลั่นกรองความรู
3.1 ประชุมคณะทํางาน ประมวล และรวบรวม
ความรูดานการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และ การสงเสริมศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนครบวงจร

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

ก.ค.52

จํานวนองคความรูที่
จําเปนตอการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร

3.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูใน คลัง มิ.ย.52ความรูการพัฒนาชุมชน (Excellence Center)
ก.ย..52

จํานวนฐานขอมูลองค
ความรู

3.3 การสงเสริมการจัดเก็บเเละประมวลความรูดาน
การสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และ การ
สงเสริมศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจรในระดับพืน้ ที่โดย ศูนยศึกษาเเละพัฒนาชุมชน
11 ศูนย
3.4 การกลั่นกรองเเละการนําความรูเขาสูระบบ
ฐานขอมูลองคความรู

จํานวนองคความรูที่
จําเปนตอการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนครบ
วงจร

มิ.ย.52ก.ย..52

มิ.ย.52ก.ย..52

จํานวนองคความรู

เปา หมาย
5 เรื่อง

กลุมเปาหมาย

คณะทํางานจัดการความรูดาน คณะทํางานKM
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ชุมชน

1
ฐานขอมูลความรูวิธีปฎิบัติเเละ
ฐานขอมูล การสงเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน
22
คณะทํางานจัดการความรูใน
เรื่อง
ความรับผิดชอบของศูนยศึกษา
และพัฒนาชุมชน 11 เเหง

22
เรื่อง

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานKM
ดานการพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน

สถานะ

หมายเหตุ

KMP4

KMP3

KMP2
CMP3

คณะทํางานKM

คณะทํางานรวบรวมความรูจาก คณะทํางาน
ศูนยรวบรวมเพื่อกลั่นกรองเเละ กลั่นกรอง
นําเขาฐานความรู

KMP4

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ดับ

4

กิจกรรมการจัดการ ความรู

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

การแบงปนเเลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
งาน
4.1 การจัดเวที เเลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติ
ตามประเด็นยุทธศาสตรดีเดน/ผูนําชุมชน/ผูปฎิบัติ
เปนเลิศจากหนวยงานภายนอก

ก.ค.52

4.2 การประชุมเเลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฎิบัติ
ราชการ ป 2552 ภายในหนวยงาน

มิ.ย.52

4.3 จัดเวทีถอดบทเรียนกิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการ

ส.ค. – จํานวนครั้ง
ก.ย. 52

1 ครั้ง

4.4 กิจกรรม km สงตรงถึงที่

มิ.ย. –
ก.ย.52

อยางนอย บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
20 ครั้ง

จํานวนครั้ง

จํานวนครั้ง

อยางนอย คณะทํางานจัดการความรูดานการ คณะทํางานKM
2 ครั้ง พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ป 2552

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร/

KMP6/
KMP7
CMP4
CMP3

คณะทํางานKM

จํานวนครั้ง

คณะทํางานจัดการความรู

คณะทํางานKM

กลุมงานจัดการ
ความรู

CMP2

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ระยะ
กิจกรรมการจัดการ ความรู
เวลา
5

จัดระบบการเขาถึงความรู/ การเรียนรู
5.1 การพัฒนาคลังความรูการพัฒนาชุมชน
(Excellence Center)

5.2 ใชสื่อ ETV /E-Learning ในการเผยแพร
ความรู

6

ม.ค. ก.ย.52

ตัวชี้วัด
จํานวนคลังความรู

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

1 คลัง
ความรู

คณะทํางานจัดทําคลังความรู
ดานการพัฒนาชุมชน

คณะทํางาน
จัดทําคลังความรู
ดานการพัฒนา
ชุมชน

KMP5

12 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน คณะทํางาน
ระดับ สวนกลาง เเละภูมิภาค จัดการความรู
กลุมงานจัดการ
ความรู

KMP5/
KMP6

การประเมินการจัดการความรูก รมการ
พัฒนาชุมชน

CMP2

6.1 การประเมินสถานการณการจัดการความรู
กรมการพัฒนาชุมชน ป 2549 – 2552

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

1 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน กลุมงานจัดการ
ความรู
ระดับ สวนกลาง

CMP5

6.2 การประเมินจากการเรียนรูจากการชม ETV

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

12 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน กลุมงานจัดการ
ระดับ สวนกลางเเละภูมิภาค
ความรู

KMP5/
KMP6

6.3 การประเมินเเละติดตามโดยการประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานโดย CKO

ก.ย.52

1 ครั้ง

คณะทํางานจัดการความรู

KMP7

จํานวนครั้ง

คณะทํางาน
จัดการความรู

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ระยะ
กิจกรรมการจัดการ ความรู
ดับ
เวลา

7

การยกยองชมเชยเเละการใหรางวัล
7.1 การใหรางวัลตอหนวยที่มีการดําเนินงานการ

ตัวชี้วัด

ก.ย.52 หนวยงาน

บริหารจัดการเเละการพัฒนงานดีเดน(การถายทอด
ตัวชี้วัดเเละคาเปาหมายจากองคกรสูบุคคล)

ผูทบทวน :
(นางกอบแกว จันทรดี)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

1
หนวยงานในกรมการพัฒนา
หนวยงาน ชุมชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานจัดการ
ความรู

ผูอนุมัติ :
(นายไพรัตน สกลพันธุ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สถานะ

หมายเหตุ
CMP6

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ
: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร
: สงเสริมการจัดการความรูของชุมชน

หนาที่ : 1 / 4

องคความรูทจี่ ําเปน (K)
: การสงเสริมการจัดการความรูชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูในชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของศูนยเรียนรูชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความรู
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ30 (279 ศูนย)ของจํานวนศูนยเรียนรูชุมชนทั้งหมดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความรู
ลํา
ดับ

1

กิจกรรมการจัดการ ความรู

การบงชี้ความรู
1.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนองคความรูที่จําเปนตอ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

มิ.ย.52

จํานวนองคความรูที่
จําเปนตอการสงเสริม
การจัดการความรูชุมชน

1 เรื่อง

ก.ค.52

จํานวนองคความรู

การสงเสริมการจัดการความรูช ุมชน การสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูในชุมชน

2

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานจัดการความรูดาน คณะทํางานKM
สงเสริมการจัดการความรูชมุ ชน

สถานะ

หมายเหตุ

KMP1

การสรางและแสวงหาความรู
2.1 จัดตั้งทีมคณะทํางานรับผิดชอบ
รวบรวมองคความรูและจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับ
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมการจัดการความรู
ชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักจัดการ
ความรูในชุมชน

อยางนอย บุคลากรที่มีประสบการณทั้ง
10 เรื่อง ภายในและภายนอกองคกร

คณะทํางานKM

KMP2
CMP1

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ดับ

3

กิจกรรมการจัดการ ความรู

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

จํานวนองคความรูที่
จําเปนตอการสงเสริม
การจัดการความรูชุมชน

5 เรื่อง

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

การจัดความรูใหเปนระบบ/กลั่นกรอง
ความรู
ก.ค.52
3.1 ประชุมคณะทํางาน ประมวล และรวบรวม
ความรูดานการการสงเสริมการจัดการความรูช ุมชน
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู
ในชุมชน

3.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูใน คลัง มิ.ย.52- จํานวนฐานขอมูลองค
ความรูการพัฒนาชุมชน (Excellence Center)
ก.ย..52 ความรู

คณะทํางานจัดการความรูดานการ คณะทํางานKM

KMP4

การจัดการความรูชุมชน

CMP3

ฐานขอมูลความรูวิธีปฎิบัติเเละ คณะทํางานKM
ฐานขอมูล การสงเสริมการการจัดการ
ความรูชุมชน
22
3.3 การสงเสริมการจัดเก็บเเละประมวลความรูดาน มิ.ย.52- จํานวนองคความรูที่จําเปน
คณะทํางานจัดการความรูใน คณะทํางานKM
การการสงเสริมการจัดการความรูชุมชน การ
ความรับผิดชอบของศูนยศึกษา
ก.ย..52 ตอการสงเสริมการจัดการ เรื่อง
ความรูชุมชน
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูใน
และพัฒนาชุมชน 11 เเหง
ชุมชนในระดับพื้นที่โดย ศูนยศึกษาเเละพัฒนา
ชุมชน 11 ศูนย
3.4 การกลั่นกรองเเละการนําความรูเขาสูระบบ
ฐานขอมูลองคความรู

มิ.ย.52- จํานวนองคความรู
ก.ย.52

1

25
เรื่อง

คณะทํางานรวบรวมความรูจาก คณะทํางาน
ศูนยรวบรวมเพื่อกลั่นกรองเเละ กลั่นกรอง
นําเขาฐานความรู

KMP3

KMP2

KMP4

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ดับ

4

กิจกรรมการจัดการ ความรู

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

การแบงปนเเลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
งาน
4.1 การจัดเวที เเลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติ
ตามประเด็นยุทธศาสตรดีเดน/ผูนําชุมชน/ผูปฎิบัติ
เปนเลิศจากหนวยงานภายนอก

ก.ค.52

4.2 การประชุมเเลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฎิบัติ
ราชการ ป 2552 ภายในหนวยงาน

มิ.ย.52

จํานวนครั้ง

1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองการ กลุมพัฒนา
ปฏิบัติราชการ ป 2552
ระบบบริหาร/
คณะทํางานKM

4.3 จัดเวทีถอดบทเรียนกิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการ

ส.ค. –
ก.ย. 52

จํานวนครั้ง

1 ครั้ง

คณะทํางานจัดการความรู

4.4 กิจกรรม km สงตรงถึงที่

มิ.ย. –
ก.ย.52

จํานวนครั้ง

จํานวนครั้ง

อยางนอย คณะทํางานจัดการความรูดาน
2 ครั้ง การการจัดการความรูชุมชน

คณะทํางานKM
ดานการจัดการ
ความรูชุมชน

คณะทํางานKM
ดานการ จัดการ
ความรูชุมชน
อยางนอย บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน กลุมงานจัดการ
20 ครั้ง
ความรู สถาบัน
การพัฒนาชุมชน

KMP6/
KMP7
CMP3

CMP4

CMP4

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ระยะ
กิจกรรมการจัดการ ความรู
เวลา

5

ตัวชี้วัด

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

จัดระบบการเขาถึงความรู/ การเรียนรู
5.1 การพัฒนาคลังความรูการพัฒนาชุมชน
(Excellence Center)

ม.ค. ก.ย.52

จํานวนคลังความรู

5.2 ใชสื่อ ETV /E-Learning ในการเผยแพรความรู ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

1 คลัง
ความรู

คณะทํางานจัดทําคลังความรู
ดานการพัฒนาชุมชน

12 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน
ระดับ สวนกลาง เเละภูมิภาค

คณะทํางานจัดทํา
คลังความรู

กลุมงานจัดการ
ความรู

KMP5

KMP5/
KMP6
CMP2

6

การประเมินการจัดการความรูก รมการ
พัฒนาชุมชน
6.1 การประเมินสถานการณการจัดการความรู
กรมการพัฒนาชุมชน ป 2549 – 2552

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

1 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน
ระดับ สวนกลาง

กลุมงานจัดการ
ความรู

CMP5

6.2 การประเมินจากการเรียนรูจากการชม ETV

ต.ค.51 - จํานวนครั้ง
ก.ย.52

12 ครั้ง

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนใน
ระดับ สวนกลางเเละภูมิภาค

กลุมงาน
จัดการความรู

KMP5/
KMP6
KMP7

แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)(ตอ)
ลํา
ระยะ
กิจกรรมการจัดการ ความรู
ดับ
เวลา

เปา หมาย

กลุมเปาหมาย

ก.ย.52

จํานวนครั้ง

1 ครั้ง

การยกยองชมเชยเเละการใหรางวัล
7.1 การใหรางวัลตอหนวยที่มีการดําเนินงานการ ก.ย.52

หนวยงาน

1
หนวยงาน
หนวยงาน

6.3 การประเมินเเละติดตามโดยการประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานโดย CKO

7

ตัวชี้วัด

บริหารจัดการเเละการพัฒนางานดีเดน(การ
ถายทอดตัวชี้วดั เเละคาเปาหมายจากองคกร
สูบุคคล)

ผูทบทวน :
(นางกอบแกว จันทรดี)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

คณะทํางานจัดการความรู

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

คณะทํางาน
จัดการความรู

กลุมงานจัดการ
ความรู

ผูอนุมัติ :
(นายไพรัตน สกลพันธุ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

CMP6

