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เอกสารแนบ ๒

แบบฟอร์ม 1 การจําแนกองค์ความรูท้ ี่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
เป้าหมายของตัวชี้วัด

หน้าที่ :1/3
องค์ความรู้ที่จาํ เป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
2. องค์ความรู้ทางสถิติ
3. แผนแม่บทสถิติ

ระดับความสําเร็จในการบริหาร ระดับ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หน่วยงานกลางด้านการ
: การพัฒนาการบริหาร บริหารจัดการและพัฒนา ระบบสถิติด้วยกลไก
จัดการระบบข้อมูลสถิติ ระบบสถิติและสารสนเทศ คณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน และ
และสารสนเทศของชาติ ของชาติ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
อย่างบูรณาการได้
ด้านวิชาการ
มาตรฐาน (สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ข้อ 1 (1),
(2), (5))
องค์ความรูท้ จี่ ําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ : การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศของชาติอย่างบูรณาการได้มาตรฐาน
แผนที่ 1
องค์ความรู้ที่จาํ เป็น : การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของชาติ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายทีเ่ ลือกใช้วัดการทํา KM : - จัดประชุมเพื่อหารือร่างองค์ประกอบ และหน้าทีข่ องคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3
ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านวิชาการ ภายในสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
- จัดประชุมเพื่อนําเสนอร่างคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ( ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เสนอต่อผู้บริหารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
- ทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ทบทวน..............................................................................................
(นายวิลาส สุวี )
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
แบบฟอร์มที่ 1 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

ผู้อนุมัติ : ................................................…………………………………………
( นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ )
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : หน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของชาติ
องค์ความรู้ที่จาํ เป็น (K) : การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีว้ ัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิตดิ ้วยกลไกคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :ระดับ 3 ( จัดประชุมเพื่อหารือร่างองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ภายในสํานัก
บริหารจัดการระบบสถิติ จัดประชุมเพื่อนําเสนอร่างคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้านและคณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านวิชาการ เสนอต่อผูบ้ ริหารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทําหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
หมายเหตุ
1 การบ่งชี้ความรู้
- จัดประชุมกับสํานักบริหารจัดการระบบ เมษายน 2554 จํานวนครั้งในการ 1 ครั้ง
KMP1
สํานักบริหารจัดการ
กลุ่มพัฒนาระบบ
สถิติ เพื่อบ่งชี้ความรู้ในการบริหารงานเชิง
CMP3
ประชุม
ระบบสถิติ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

2

การสร้างและการแสวงหาความรู้
- การรวบรวมความรู้จากที่ปรึกษา/
Internet ฯลฯ

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

เมษายนพฤษภาคม
2554

จํานวนรายการ
ความรู้

2 เรื่อง

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

KMP2
CMP3
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- วางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อม
พฤษภาคม สําหรับจัดเก็บองค์ความรู้
มิถุนายน
2554

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ในการ มิถุนายน –
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ มาเรียบเรียงใหม่ กรกฎาคม
ให้เข้าใจง่าย
2554

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
โครงสร้างความรู้
เรื่องการ
บริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
มีโครงสร้าง
ความรู้เรือ่ งการ
บริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร์

จํานวนเรือ่ งที่ผ่าน 1 เรื่อง
การกลั่นกรอง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศและ
องค์ความรู้ ศทก.

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP3
CMP3

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

KMP4
CMP3
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
5

กิจกรรมการจัดการความรู้
การเข้าถึงความรู้
- นําความรู้ที่ผา่ นการกลั่นกรองแล้ว
เผยแพร่ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

กรกฎาคม2554 จํานวนเรือ่ งที่
นําเข้าสู่ระบบ

1 เรื่อง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP5
CMP3

- แจ้งให้บุคลากรของสํานักงานทราบการ
เผยแพร่ความรู้ ทางโปสเตอร์/
หนังสือเวียน/Intranet

จํานวนครั้ง
สิงหาคม –
กันยายน 2554

3 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP5
CMP2

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

จํานวนครั้ง
สิงหาคม –
กันยายน 2554

1 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการ
ความรู้ฯ/กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP5
CMP3

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
บุคลากรในสํานัก
เมษายน –
- ระบบพี่เลี้ยง
กันยายน 2554 บริหารจัดการ
ระบบสถิติ ได้รบั
คําแนะนํา
จากผู้บริหาร/ที่
ปรึกษา

เป้าหมาย
2 คน

กลุ่มเป้าหมาย
สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

ผู้รับผิดชอบ
สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

สถานะ

หมายเหตุ
KMP6
CMP3

- การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทาง Web Board

จํานวนครั้ง
กรกฏาคม –
กันยายน 2554

10 ครั้ง

บุคลากรที่เข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
Web Board

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ /
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP6
CMP2
CMP3

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จํานวนคน
เมษายน –
กันยายน 2554

3 คน

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

KMP6
CMP3

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

จํานวนคน
สิงหาคม–
กันยายน 2554

10 คน

บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการ
ความรู้ฯ/กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP 6
CMP3

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารแนบ ๒

6

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
7
การเรียนรู้
กรกฎาคม- การเข้าถึงความรู้ในระบบ
กันยายน 2554

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้ง

เป้าหมาย
20 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศและ
องค์ความรู้ ศทก.

สถานะ

หมายเหตุ
KMP7
CMP4
CMP5

- การรวบรวม Best Practices/
Lesson Learned

เมษายนกันยายน 2554

จํานวน Best
Practices/
Lesson
Learned
ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน

1 เรื่อง

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

KMP7
CMP4

- ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้

พฤษภาคมกันยายน 2554

จํานวนครั้ง

3 ครั้ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ฯ

KMP7
CMP5

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
8 การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล
-บุคลากรของสํานักบริหารจัดการระบบ กันยายน 2554
สถิติได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในระดับดีเด่น หรือดีมาก
-การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

กันยายน 2554

ผู้ทบทวน : .........................................
( นายวิลาส สุวี )
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จํานวนผู้ได้รับการ 1 คน
ประเมิน

จํานวนผู้ที่ได้รับ
รางวัล

2 คน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

KMP7
CMP6

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ฯ

KMP7
CMP1
CMP6

ผู้อนุมัติ : ……………………………………
( นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ )
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

สถานะ

หมายเหตุ

