ประเมินผล/สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- ทะเบียนความรู้
๑. การบ่งชีค้ วามรู้
ระดมความคิดเห็น
บุคลากรในองค์กรเพื่อ
กําหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่
ภายในองค์กร หรือ
องค์กรมีความจําเป็น
ต้องมี

๒. การสร้างและ
แสวงหาองค์ความรู้
๒.๑ สร้างองค์ความรู้ - องค์ความรู้ใน
ที่มีอยู่ในองค์กรที่เลือก รูปแบบ explicit
ดําเนินการให้ออกมาเป็น knowledge
explicit knowledge

ผลการดําเนินการ

ประเมินผล/สรุปบทเรียน

บุคลากรของ สกถ. ได้ร่วมเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ที่มีความจําเป็นต้องมีอยู่
ภายในองค์กร เมื่อวันที่ ๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ โดยมีผเู้ สนอ ๖ องค์ความรู้
ได้แก่
๑. การเงิ น การคลั ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๒. แผนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๓) พ.ศ. .... และแผนปฏิ บั ติ การฯ
(ฉบับที่ ๓)
๓ . ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
สาธารณะของ อปท.
๔. การจัดตั้ง อปท. รูปแบบพิเศษ
๕ . วิ ธี ก า ร แ ล ะ ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ปรับ ปรุ งแก้ไ ขกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการกระจายอํานาจ
๖. นวัตกรรมท้องถิ่น

องค์ความรู้ที่ถูกเลือกเพื่อจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คือเรื่อง การเงินการคลัง
ของ อปท. เนือ่ งจาก
บุคลากรของ สกถ. จะได้
เรียนรู้แนวทางการกระจาย
อํานาจการเงิน การคลัง
และงบประมาณของ อปท.
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา และ
การเปลี่ยนแปลงการ
กระจายอํานาจการเงิน การ
คลังฯ ที่จะเกิดขึ้นใน
แผนการกระจายอํานาจฯ
(ฉบับที่ ๓) ในอนาคต

รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน การคลัง ของ อปท. เพื่อ
จัดทําเป็นเอกสารองค์ความรู้
จํานวน ๓ เรื่อง คือ
๑. การกระจายอํานาจด้านการเงิน
การคลัง ให้แก่ อปท.
๒. การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.
และการตรวจสอบ
๓. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕

บุคลากร สกถ. สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่รวบรวม
จัดทําเป็นเอกสารได้ง่าย
และสามารถนําองค์ความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงาน

-๒กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒.๒ แสวงหาความรู้ - องค์ความรู้ที่ได้
จากการแสวงหา
เพิ่มเติมจากภายนอก
องค์กร เช่น การฝึกอบรม ความรู้เพิ่มเติม
บทความ หรือ ผลงาน
วิชาการต่างๆ

๓. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๓.๑ กิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ CoP
(Community of
Practices) นําผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านองค์

- องค์ความรู้ทไี่ ด้
จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลการดําเนินการ

ประเมินผล/สรุปบทเรียน

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวุฒิบตั รการบริหารการเงิน
การคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดย สถาบัน
พระปกเกล้า จํานวน ๔ คน ได้แก่
๑) นายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค
๒) นางประภา วงศ์วิภูษณะ
๓) นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด
๔) นางสาวเพ็ญพรรณ เจริญพงศ์

๑. บุคลากรสามารถเรียนรู้
หลักการ แนวคิด
กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
การคลังและงบประมาณ
ของ อปท. รวมทั้งสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ข้อคิดเห็นกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ศึกษาอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าวได้

๒. รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน การคลัง ของ อปท. จํานวน
๕ เรื่อง ได้แก่
๑) ข้ อเสนอเพื่ อการ พั ฒ น า
ศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น
๒ ) ร า ย ง า น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
โ ค ร ง ก า ร ร ว บ ร ว ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับ การเงิน การคลัง ของ
อปท.
๓) การศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค
และความพึงพอใจ การบริหารงาน
คลั ง ของเทศบาลตํ า บลในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๔) Concept of Fiscal
Decentralisation and
Worldwide Overview
๕) Fiscal Decentralization : The
Case of Thailand

๒. บุคลากรสามารถศึกษา
เรียนรู้บทความ รายงาน
การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน การคลัง ของ อปท.
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และสามารถ
นํามาเป็นข้อมูลสําหรับการ
ปฏิบัติงานได้

จัดกิจกรรม CoP จํานวน ๓ ครั้ง
ได้แก่
CoP ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๕
เรื่อง การกระจายอํานาจด้านการเงิน
การคลัง ให้แก่ อปท. โดย ผอ.สกถ.

บุคลากร สกถ. ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์ความรู้ที่กําหนด จาก
ผู้ที่ปฏิบัติงานและมี
ประสบการณ์ในองค์กร

-๓กิจกรรม
ความรู้ที่กําหนดมา
แลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ดําเนินงานเพื่อหาวิธี
ดําเนินงานที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ
CoP ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๕
(ภาคเช้า) เรื่อง การใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท. และการ
ตรวจสอบ โดย ผอ.สกถ. และ
ผชช.ด้านการกระจายอํานาจ

ประเมินผล/สรุปบทเรียน
และบุคลากร สกถ. สามารถ
นําองค์ความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้

CoP ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๕
(ภาคบ่าย) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.
โดย ผอ.สกง.
๓.๒ การฝึกงานข้าม
สายงาน (Cross
Training) จัดให้มีการ
เรียนรู้/ฝึกงานข้ามสาย
งาน

- เจ้าหน้าที่ที่ได้มี
การฝึกงามข้าม
สายงาน

ให้ข้าราชการ สกถ. ได้ฝึกงาน
ข้ามสายงานใน ส่วนกระจายอํานาจ
ด้านการเงินการคลัง (สกง.) จํานวน
๒ คน ดังนี้
๑. นางสาวเนาวรัตน์ อัคคี
นวค.นผ. ปฏิบัติการ สปต.
๒. นางสาวสุวิภา สีสุนา เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ฝบท.

บุคลากร สกถ. ได้มีโอกาส
เรียนรู้งานสายงานอื่น โดยมี
ผู้สอนงานและให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด

มีรูปแบบการ
จัดเก็บรวบรวม
ความรู้ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหา
ความรู้ อย่างน้อย
๒ รูปแบบ

จัดรวบรวมองค์ความรู้ ๓ รูปแบบ
ดังนี้

สกถ. มีแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ ทําให้สะดวกต่อ
การเรียนรู้ ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และนําไปใช้
ประโยชน์

๔. การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้
จัดรวบรวมความรู้ที่ได้
จากการสร้างและ
แสวงหาความรู้ให้เป็น
ระบบ เป็นหมวดหมู่ และ
ง่ายต่อการใช้งานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น
- ระบบ IT ของ สกถ.
- KM Corner
- แฟ้มข้อมูลความรู้

๑. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ลงใน
เว็บไซต์ของ สกถ.
www.dloc.opm.go.th
๒. จัดทํามุมหนังสือความรู้ด้านการ
กระจายอํานาจ (KM Corner) พร้อม
จัดบอร์ดรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายอํานาจ
๓. จัดทําแฟ้มข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจทาง
การเงินการคลังของ อปท. และ
ความรู้อื่นๆ

-๔กิจกรรม
๕. การเผยแพร่องค์
ความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
- บทความ วารสาร
- บอร์ดประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด
มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ที่ได้
อย่างน้อย ๒
รูปแบบ

ผลการดําเนินการ

ประเมินผล/สรุปบทเรียน

ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. วารสาร : จดหมายข่าวกระจาย
อํานาจ เดือนละ ๑ ฉบับ
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจ

บุคลากรของ สกถ. และ
สํานัก/กองอื่นๆ ได้มีโอกาส
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ

