เอกสารแนบ ๑

1

แบบฟอร์ม 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.การ สังคมตื่นตัวและเน้นคุณค่า
พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติ ของสถิติและสารสนเทศ
และสารสนเทศ
(สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ข้อ 1 (3), (4))

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของหน่วยงาน/
ระดับ 3
ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน้าที่ : 3/3
องค์ความรู้ที่จาํ เป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.ช่องทางในการนําเสนอ
2.ประเด็นเนื้อหา สาระ
3.การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
4.การให้บริการ

องค์ความรู้ทจี่ าํ เป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ : การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
แผนการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
แผนที่ 3
องค์ความรู้ที่จาํ เป็น : การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตอ้ งการให้สังคมตื่นตัว และเห็นคุณค่าของสถิติและสารสนเทศ

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM :จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลสถิติ จํานวน 439,603 ครั้ง (เท่ากับปีงบประมาณ 2553)

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

แบบฟอรมที่ 1 การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ

ผู้อนุมัติ : ................................................…………………………………………
( นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ )
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่จาํ เป็น (K) : การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของหน่วยงาน/ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลสถิติ ( เพิ่มขึ้นร้อยละ 0)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
1 การบ่งชี้ความรู้
- จัดประชุม กับกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล เมษายน 2554
สพก. เพื่อบ่งชีค้ วามรู้ในการบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

2

การสร้างและการแสวงหาความรู้
- การรวบรวมความรู้จากเอกสาร
Internet/Intranet ฯลฯ
- การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

1 ครั้ง

กลุ่มบริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

KMP1
CMP3

เมษายนจํานวนรายการ
พฤษภาคม 2554 ความรู้

3 เรื่อง

กลุ่มบริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.

กลุ่มบริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูล สพก.

KMP2
CMP3

เมษายนมิถุนายน 2554

2 คน

กลุ่มบริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.

กลุ่มบริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูล สพก.

KMP2
CMP4

จํานวนครั้งในการ
ประชุม

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- วางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ
จัดเก็บองค์ความรู้

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ในการ
บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มาเรียบเรียงใหม่
ให้เข้าใจง่าย

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

พฤษภาคม มิถุนายน 2554

มีโครงสร้างความรู้
กลุ่มพัฒนาระบบ
โครงสร้างความรู้
เรื่องการบริหารจัดการ บริหารจัดการ
เรื่องการบริหาร
สารสนเทศและองค์
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์
ความรู้ ศทก.

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2554

จํานวนเรือ่ งที่ผ่าน
การกลั่นกรอง

1 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์
ความรู้ ศทก.

บุคลากรในกลุ่มบริการ กลุ่มบริการและ
และเผยแพร่ข้อมูล
เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.
สพก. ที่ได้รับการ
อบรม และผู้รวบรวม
องค์ความรู้จากที่ต่างๆ

สถานะ

หมายเหตุ
KMP3
CMP3

KMP4
CMP3
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
5
การเข้าถึงความรู้
-นําความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองเผยแพร่ทาง
กรกฎาคม
เว็บไซต์การจัดการความรู้
2554

ตัวชี้วัด
จํานวนเรือ่ งที่นาํ เข้าสู่
ระบบ

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

1 เรื่อง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและ
องค์ความรู้
ศทก.

KMP5
CMP3

-แจ้งให้บุคลากรของสํานักงานทราบการ
เผยแพร่ ความรูท้ างโปสเตอร์/หนังสือเวียน/
Intranet

จํานวนครั้ง
สิงหาคมกันยายน 2554

3 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิตแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและ
องค์ความรู้
ศทก.

KMP5
CMP2

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

สิงหาคมจํานวนครั้ง
กันยายน 2554

1 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

คณะกรรมการ
จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ฯ/
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและ
องค์ความรู้ ศทก.

KMP5
CMP3

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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5

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
6
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- ศึกษา ดูงาน จากหน่วยงานภายนอก
พฤษภาคม –
มิถุนายน 2554
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดให้มกี าร กรกฏาคม 2554
ถ่ายทอดความรูท้ ี่ได้จากการศึกษา อบรม
ดูงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

จํานวนครั้ง

1 ครั้ง

บุคลากรในกลุ่มบริการ กลุ่มบริการและ
และเผยแพร่ข้อมูล สพก. เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.

KMP6
CMP3

จํานวนครั้ง

1 ครั้ง

บุคลากรในกลุ่มบริการ กลุ่มบริการและ
และเผยแพร่ข้อมูล สพก. เผยแพร่ขอ้ มูล
ที่ได้รับการอบรม และผู้ สพก.
รวบรวมองค์ความรู้จากที่
ต่างๆบุคลากรของกลุ่ม

KMP6
CMP3

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Web Board

กรกฏาคม –
กันยายน 2554

จํานวนครั้ง

10 ครั้ง

บุคลากรที่เข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
Web Board

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและ
องค์ความรู้
ศทก./
กลุ่มบริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.

KMP6
CMP2
CMP3

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

สิงหาคมกันยายน 2554

จํานวนคน

10 ครัง้

บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม

คณะกรรมการ
จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ฯ/
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและ
องค์ความรู้ ศทก.

KMP6
CMP3

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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6

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
7
การเรียนรู้
- การติดตามและประเมินผล
สิงหาคมกันยายน 2554

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

จํานวนบุคลากรได้
นําความรู้ไปใช้ใน
การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

2 คน

บุคลากรในกลุ่มบริการ กลุ่มบริการและ
และเผยแพร่ข้อมูล สพก. เผยแพร่ขอ้ มูล
ที่ได้รับการ ศึกษา อบรม สพก.

KMP7
CMP5
CMP1
CMP4

- การเข้าถึงความรู้ในระบบ

กรกฎาคมกันยายน 2554

จํานวนครั้ง

20 ครั้ง

บุคลากรของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและ
องค์ความรู้
ศทก.

KMP7
CMP4
CMP5

-การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้

พฤษภาคมกันยายน 2554

จํานวนครั้ง

3 ครั้ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้

คณะกรรมการ
จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ฯ

KMP7
CMP5

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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7

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
8
การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล
- บุคลากรของกลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้ มูล กันยายน 2554
สพก.ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 ได้ระดับดีเด่น
หรือ ดีมาก
-การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

กันยายน 2554

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

แบบฟอร์มที่ 2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ตัวชี้วัด
จํานวนผู้ได้รับการ
ประเมิน

เป้าหมาย
1 คน

จํานวนผู้ได้รับรางวัล 2 คน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

บุคลากรในกลุ่มบริการ กลุ่มบริการและ
และเผยแพร่ข้อมูล สพก. เผยแพร่ขอ้ มูล
สพก.

KMP7
CMP6

บุคลากรของสํานักงานฯ

KMP7
CMP1
CMP6

คณะกรรมการทํา
แผนการจัดการ
ความรู้ฯ

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

